
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 $ 77-41.) 	C- - 1-1 A ri-i' A- 	, 	
, având funcţia 

de 	r2F.--' - i2- Air 	la 	i 7-/-1 il v a ,  A')41.9 fi 	 , 
, 

CNP 	 , domiciliul 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsui in declara ţii, declar pe proprie r ăspundere 
că  Impreună  cu familia l)  deţin următoarele: 

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

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n alte ţări. 

* Cat4orii1e indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dac ă  se află  1n circuitul civil. 

*2) La "Titular" se men ţionează, 1n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), 
iar 1n ca±ul bunurilor 1n coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 

producţie. 
*2) La "Titular" se men ţionează, 1n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), 

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

II. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse Inmatricul ării, potrivit legii 

2. Bunuri sub form ă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colec ţii de artă  şi 

numismatică , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare 

insumată  depăşeşte 5.000 de euro 

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

la momentul declarării. 

11~rdobândirii 

III. Bunuri mobile, a că'ror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile 1nstră inate 1n 

ultimele 12 luni 



_ 

I. Active financiare 

1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire ş i investire, 
inclusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea insumat ă  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv cele aflate in b ănci sau instituţ ii financiare din str ăinătate. 

miniefflare administrează  
a±lresa_acesteia 

Tipul* Valuta 
- 

IIF  ffirlils 	nul 
 — 

Soldivaloare la zi 

/ 

fl 

, 

– 

*Categoriile indicate sunt• (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card)• (2) depozit bancar sau 
echivalente; 	(3) fonduri de investi ţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte s-isieme cu 

-; 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 	 fl  

2. Plasamente, investi ţii directe ş i imprumuturi acordate, dac ă  valoarea de piaţă  insumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv investi ţ iile ş i particip ările in stră inătate. 

Emitent titluisocietatea in care persoana este 
ru 	ut acţionar sau asociatibeneficiar deim 	m 

Tipul *  
'Numâr de titiurii 

_ cota de_p~are 

-----~sm--- 
ValoareP  totală  

.....___  

------..----------- 

*C'ategoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni s:au părţi sociale in societăţ i comerciale• (3) imprumuturi acordate in nume personal. 
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_ 

e3. Alte active produc ă toare de venituri nete, care insumat dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

an: 	
- 

i777  
N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n str ă inătate. 

V.'Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise in beneficiul unui ter ţ, bunuri achiziţionate 1n sistem leasing ş i alte 

asemenea bunuri, dacă  valoarea insumată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in str ă inătate. 

• VI-s; Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate fa ţă  de valoarea de piaţă , din 

partea unor persoane, organiza ţii, societăţ i comerciale, regii autonome, companii/societ ăţ i naţ ionale sau 

institu ţ ii publice române şti sau stră ine, inclusiv burse, credite, garan ţ ii, decont ări de cheltuieli, altele decât 

cele ale angajatorului, a c ă ror valoare individual ă  depăşeşte 500 de euro* 

Cine a realizat venitul 	
Stirsa v-enitului; 	Serviciul p 
	numele, adresa 	• enerw _ 

1.1. Titular 

tiObiectul I VOMTilffl11 
venit 	tn,  

   

1.2. SoVso ţ ie 

1.3. Copii 
, ( 	— ___-----_ ___  

' 
.. 

. 	1 *Se excepteaz ă  de la declarare cadourile ş i trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I ş i -a1 11-lea 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor să i de familie, realizate 'in ultimul an fiscal Incheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările ş i completările ulterioare) 

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

e  Cina realizat venitu 
ik 

rsa v 	ui:-.  
numele, a.dresa  

ervictu pres a 
de _generator  

* 1 ect 
venit 

e 1 
,.,  Inca _ 

I. Venituri din salarii 

1.1. Titular irri ii (9 CU l&-577' /26-~vr J 49 4 c 
44-A L,' itc9Z  

1.2. Soţ/soţie _$-1(:). i,-(-i(c/  id'C.) 

1.3. Copii 
-; 

2: Venituri din activităţi independente 

.--- 

.:,!--;.`-'-------,',--',.--,-- 
. 

--,'-::,- 	-,,-- 
2.1. Tit4lar ..----- 

2.2. Soţt'soţie 
/ ...-=..- 

(■-... 3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor  ...,,,2 

3.1. Titular ----, 
i 

3.2. Soţ/soţie 

, 
4. -,Venituri din investi ţii 

, 	 , 
- 

4.1: Tituţlar 

4.2. Soţi,soţie 

.- 
5. Venituri din pensii 	 L______ 
5.1. Titular • 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activităţ i agricole 

6.1. Titular 

6.2. So So ie 
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Cine a realizat venitul 	 Sursa venitului: 	Serviciul prestatiobiectui Venitul anual 

	

Nume, adresa 	 generator de venit 	Incasat  
7. Venituri din premii ş i din jocuri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/so ţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 

8.2. Soţ/so ţ ie 

8.3. Copii 
_ 

Prezenta declara ţie constituie act public ş i răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men ţ ionate. 

Data completă rii 	 Semnătura 

€(. 
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/vţ2 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 -6' 
de 	  la 

CNP 	 , domiciliul 

• , avănd func ţia 

prevederile art. 292 'din Codul penal privind falsul in declara ţii, declar pe propria r ăspundere: 

a 	• 	 • • 
' 	.I. .e1.31"11111. 344U 64% 11XJ11.1 	X. e3,1"1 ,6,11.1411 1,..7 zaalk, a ...ax4x.,,, wamakrsaaaam 
I 

' interes economic, precunn şi membru in as~u~it 

Unitatea 
— denumirea ş i adresa — 

aaseaoaar wasla 	aasalas,aawaaa=, 

sau alte. Qrganiza 

Calitatea deţ inută  

asa.........,== 	....... 

ii n %,!uvernamentak; 
Nr. de părţ i 
sociale sau 
de ac ţ iuni 

==............, 	b= ....1.=,..= = 	-.....= 

Valoarea total ă  a 
părţilor sociale 

ş i/sau a acţiunilor 
1.1.. 	. 

- 	 -.,, 	 -- 
2. Calitatea de membru m o .iie -e • e con • ut. r, 	• 	: 	' - 	control ale socletăţilor comercialc, ale , 
regiilor autonorne, ale companiilor/societ ăţilor naţionale, ale institu ţiiior de credit, ale grupurilor d -finteres ; , 
economic, ale asociaţiilor sau funda ţ lilor ori ale  altor organiza ţii neguvernarnentale: 

Unitatea 
, 	— denumirea ş i adresa — 	

.--- 	) Calitatea deţ inută  Valoarea beneficiilor -- 
2.1 	 / i 

r 

3.-1 	 
... 

_ 

[- 4: C-alitatea de membru in organele de coti • u&re, a—•- rn 1' "-. re - 	' 6 '' 	• 	e -  1 • ti e  
deţinute in cadrul partidelor politice, func ţia deţinută  şl denum.lrea.partidulu./ politic  
4.1 	 

, 
__--- 

5. Contracte, inclusiv cele de asisten ţă  juridică , consultanţă  juridică , consultanţă  şi civile, obţinute ori aflate 
In‘ derulare 1n timpul exercit ării funcţillor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori incheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionr majoritariminpritar: _ 
51 Beneficiaml de contract numele, 
prenumele/denumirea şi adresa 

Iristituţia 
contractantă: 

Proceduraprin 
careafost  

Tipul 
contractului  

Data 
incheierii  

Durata 
contractului  

Valoarea 
totală a 
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RudedeliOdulValetitukzuki 
•••••••••••• 

Societăţicanaciale/Penoanăffică  
maiizab»sociaţi familiale/Cabilete 
incividuakcabineteasociate, societ ăţi 
civilepofesionalesausocietăţicivile 
pufesicealecu~nderelimitztăcare 
deşakpa~deavocat/Otişsinizaţii 
rieeivemarheriale/Rindatii/A93ciatii2)  

I)  Prin rude de gradul I se Inţelege părinţi pe linie ascendentă  şi copii pe linie descendentă. 
2)  Seyor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul; 

soţtil/soţia şi rudele de gradul I ob ţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar ă  contractele 
societăţilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantul Impreun ă  cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
594 din capitalul social al societ ăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor. 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
cracterul incomplet al datelor men ţionate. 

	

Data completării 	 Semnătuţa 
ic 

- p 	•14./.1.  #2.0(g- 
, 

k k 
,; 
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