
tş7A J.0,/ 

DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, /' /7(4117-679g/(2 67  Ari)-7,59-i...."9.- 	, având func ţia 
de /i g/i3,_ ri»-  1 la05(/ 0,9- 	- 

	

la 	J 731 /3MC.L----- 7-/ 	, 

CNP . 	 , domiciliul 

cunoscând sprevederile arL 292 din Codul penal privind falsulin declaratd, declar pe prop. raspundere 
că  Impreună  cu famitia detin unn ă toarele: 

*1) Prin familie se In ţelege soţul/soţia ş i copiii aflaţi în Intreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv cele aflate In alte ţări. 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă  se află  In circuitul civil. 

*2) La "Titular" se menţionează, In cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţullsoţia, copilul), 
iar 1n oszul bunurilor In coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n alte ţări. 



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacanţă; (4) spatii comerciale/de 

producţie. 
*2) La "Titular" se menţionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titulatul, sofuliso ţia, copilul), 

iar in cazul bunurilor 1n coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

H. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, şalupe, lahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse inmatricul ării, potrivit legii 

2. Bunuri sub form ă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă  ş i de cuIt, colecţii de artă  si 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniuI cultural na ţional sau universal, a c ăror valoare 

Insumată  depăşeşte 5.000 de euro 

N 0 T Ă  : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă  ele se află  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

111. Bunuri mobile, a căror valoare depăseşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile instră inate In 
ultimele 12 Iuni 



IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă  valoarea 1nsumat ă  a tuturor acestora dep ăşeste 5.000 de euro 

N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n b ănci sau instituţii financiare din străinătate. 

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investifil sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

2. Plasamente, investitii directe şi 1mprumuturi aeordate, dac ă  valoarea de piată  Insumată  a tuturor 
acestora depăşeş te 5.000 de euro 

N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile ş i participările ln străinătate. 

*Categoride indicate sunt: (1) hărtii de valoare definute (titluri de stat, certificate, ohligaţiuni); (2) 
acpuni sau părli sociale in societăţi comerciale; (3) 1mprumuturi acordate in nume personat 



3. Alte active prodUcătoare de venituri nete, care 1nsumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

an: 

N 0 T : 
Se vor declara inclusiv cele aflate in străinatate. 

V. Datorli 
Debite, ipoteci, garanjii emise 1n beneficiul unui terj, bunuri achizilionate 1n sistem leasing 

şi alte 

asemenea bunuri, dac ă  valoarea insumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

ISOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate. 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţ ionate fajă  de va1oarea de piajă, diD 

partea unor persoane, organizajd, societ ăji comerciale, regii autonome, companii/societ ăţi naDonale sau 

institujii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decht 

cele ale angajatorului, a căror va1oare individuală  depăşeste 500 de euro* 

1.1. Titular 

1.2. Soysoţ ie 

1.3. Copii 

*Se excepteaz ă  de la declarare cadourile şi tratcdale uzuale primite din partea rudelor de gradul I ş i al 11-lea. 



VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor să i de familie, realizate 1n ultimuI an fiscal inchelat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările si completările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate. 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular -29/W 	7H-9,97»emş?„9-E7C- 

7Q-778,9-6749- 	CRE~t--  rbft 
1.2. SoVsoţie 

1.3. Copii 

2. Venituri din activităli independente 

2.1. Titular 

2.2. SoVsoţie 

3. Venituri din cedarea folosagei bunurilor 

3.1. Titular 

3.2. SoVsoţie 

4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular 

4.2. SoVsoţie 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

5.2. SoVsoţie 

6. Venituri din activitati agrieole 

6.1. Titular 

6.2. SoVsoţie 



77- 	 inrori tio rtOrOC 
/. rCnitairg u ■np. 

7.1. Titular 

7.2. SoI/so ţie 

7.3. Copii 

8.1. Titular 

8.2. Sollsoţie 

8.3. Copii  424e9en-5772.7  

Pri ? re9P/2 

Prezenta declara ţie constituie act public si răspund potrivit legil penale pentru inexactitatea sau 

caractend incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 	 Semnătuta 

36' 	2-0/) 



IvE /77A, găş, 

DECLARATIE DE INTERESE 

ţĂi.49--  	avănd functia 

de /4c--_,,C)tVA/ 	la 

CNP 	 niciliul 

cunoscănd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria r ăspundere: 

Unitatea 
— denumirea şi adresa — 

Nr. de părţi 	Valoarea totala 
Calitatea detinută 	sociale sau 	părtilor sociali 

— denumirea 
	 Calitatea dettnuta 

	Valoarea beneficiilm 

5.1Beneficiatuldeconaa2tnumele, 	I 	Instauţia 	1 Prxeduraprin 	lipul 	DEda 



prenurneledenumiteaSi adresa 	oontrattanlit: 	care afost 	oonliactului 	incheietii 	contraztului 	Itiakă t 
denurnitea şi 	incredingt 	 contractului 	 contacti 

adresa 	contractul 

ni1i2k1OJjjte  
individuale,cabineLasociate, sccietăţi 
civileproSionalesausocietăticivile 
poksionalecutăytaLutimilatăcare 

Prin rude de gradul I se intelege păring pe linie ascendent ă  şi copii pe linie descendent ă . 
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinufa, titulart 

solul/sofia şi rudele de gradul I ob ţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. 

Prezenta declara ţie constituie act public si răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea 
caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 	 Semnătbia 

20/7-  


