DECLARA Ţ IE DE INTERESE
o,
Subse~tul/Subsemnata,
<'
de ,, 7-y, ),(3- --c-7.0s. ..4- /t-iu,ş,c://
,
c
,
`-

._(_>(/

/ /

\/, /4(-( 271

, având func ţia
›--AtcÂ ,r(-*/ q .

la
,

_..

domiciliul
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cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declara ţ ii, declar pe propria r
ă spundere;

Aso—ciat sau ac ţionar la societ ăţi comerciale, compani ă/societ
ăţi naţionale ănstituti ă de ered-it
u‘vuumic, precum şi memoru in asociaţli, funda ţil
sau alte organizalli neguvernamenta ' :

ornmir; ti

aiii.1 U3
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Unitatea
denumirea şi adresa

Calitatea de ţ inută

-

1.1......

Nr. de p ărţi
sociale sau
de actiuni

Valoarea total ă a
părţ ilor sociale
ş i/sau a ac ţiunilor

----

(---

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare şi control ale societ
ătilor comereăsdp_ aită
-.I- ____ _
*, •2
.
.. ..
naponaie, aie institu ţillor de cred ă t, ale grupurilor de interes
economic, ale asocia ţiflor sau funda ţăilor oră ale aă tor oz•
• ne uvernamentale:
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Valoarea beneficiilor

«...m3tiare ş i control, retribuite sau neretribuite,
funeţia de ţinută şi denumirea partă dului pol'itie

jill Ruca, consultan ţit
şă civile, ob ţă nute ori aflate
în derulare in timpui exereit ă rii func ţiă
lor, mandatelor sau demnit ăţilor publice finan ţ
ate de la bugetu
stat, local şă din fondură externe or ă
incheiate eu soeiet ăţă comereiale eu capital de stat sau unde statu ă de
acţionar majoritarim ănorătar:
ă este
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cordractul
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Societălicanewiale/Pasoan ăfizică
aftizaWAsociaţiifamiliale/Cabinete
individuale,cabinete asociate, societti ţi
civaeprofesianalesausocietNicivae
poksionaleairkpinderelinitat ăcare
desrawată ptofesiadeavocat/0~i ţii
neguwmanentale/Funda ţii/Asoci4ii2)
Prin rude de gradul I se inţelege părinţi pe linie ascendent ă şi copii pe linie descendent ă.
ţinută, titularul,
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de
ă contractele
a
cum
sunt
definite
la
punctul
5.
Nu
se
declar
soţullsolia şi rudele de gradul I ob ţin contracte, aş
cu
soOul/soOia
[]i
rudele
de
gradul
I deOin mai
societă Oilor comerciale pe acniuni la care declarantul Impreun ă
puOin de 5% din capitalul social al societ ă 0ii, indiferent de modul de dobândire a acOiunilor.
I)

Prezenta dedara ţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men ţionate.
Data completă rii
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cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declara ţii, declar pe proprie r ăspundere
că impreun ă cu familia l) deţin următoarele:
*1) Prin familie se inţelege soţul/so ţia şi copiii aflaţi in intreţ inerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
N 0 TĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona

Anui
dobândirii

Categoria*

Suprafaţa

Cotaparte

Modul de
dobândire

,

TItuilarult)

/-----,

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă ; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dac ă se află în circuitul civil.
*2) La "Titular" se men ţioneaz ă , in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so
ţul/soţ ia, copilul),
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor.
2. Clă diri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări.
Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobandiril Suprafaţa
i9
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Cotaparte

Modui de
dobâiMre

Titularul"
l t-i

1 lAoq

ţă ; (4) spaţ ii comerciale/de
* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă de locuit; (3) cas ă de vacan
produc ţie.
ţul/so ţ ia, copilul),
*2) La "Titular" se men ţioneaz ă , in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so
iar in cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor.
II. Bunuri mobile
i alte mijloace de transport
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma ş ini agricole, ş alupe, iahturi ş
care sunt supuse inmatricul ă rii, potrivit legii
Marca

Natura

)-Ă P
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Acd7,97c-,

Modig de dobindire

1 Nr. de buc ăţi Anul de fabrica ţie

,9

2€302_

4

ii de artă şi
2. Bunuri sub form ă de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă ş i de cult, colecţ
ional sau universal, a câror valoare
numismatic ă , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţ
insumată depăşe ş te 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor men ţ iona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dac ă ele se afl ă sau nu pe teritoriul României
la momentul declar ării.

Descriere sumar ă

Anul dobă ndirii

Valoarea estimată

III. Bunuri mobile, a c ăror valoare dep ăşeş te 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile instr ăinate
ultimele 12 luni
Natura bunului
Instrăinat

Data
instrăinării

Persoana către care s-a
Instrăinat

____

Forma
instrăinării

Valoarea

îi

IV. Active financiare
1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dac ă valoarea insumat ă a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate in b ănci sau instituţ ii flnanciare din str ăinătate.

Instituţia care administrează
şi adresa a ,
'a

Tipul*

Valuta

Deschis in anui

Soldivaleare la zi
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*Categoriile indicate sunt: ( I ) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente• (3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente, investi ţii directe ş i imprumuturi acordate, dac ă valoarea de pia
ţă insumată a tuturor
acestora dep ăşeş te 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv investi ţiile ş i participările in stră inătate.
Emitent titiu/societatea In care persoana este
acţ ionar sau asoclatibeneficiar de im • rumut

Tipul*

Numă r de titluri/
cota de • artici .are

Valoarea total ă la zi

_
—

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2)
actiuni sau părti sociale in societă
ti comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.

3

esc echivalentul a 5.000 de euro pe
3. Alte active produc ă toare de venituri nete, care insumate dep ăş
an:

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele afiate in str ăină tate.

V. Datorii
ţionate in sistem leasing şi alte
Debite, ipoteci, garan ţii emise in beneficiul unui ter ţ , bunuri achizi
te 5.000 de euro
asemenea bunuri, dac ă valoarea insumat ă a tuturor acestora dep ăşeş
NOTĂ.:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăină tate.

Creditor

I

Contraetat in anui

I

Seadent Ia

Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă de valoarea de pia ţă, din
ăţi na ţ ionale sau
partea unor persoane, organiza ţii, societ ăţi comerciale, regii autonome, companii/societ
ri
de
cheltuieli,
altele decât
ţii, decont ă
instituţ ii publice române şti sau str ă ine, inclusiv burse, credite, garan
cele ale angajatorului, a c ă ror valoare individual ă depăşe şte 500 de euro*

Cine a realizat venitul
1.1. Titular

Servietui prestatiObieetul
enerator de venit

Sursa venitului:
nurnele adresa

Venitul anual
Ineasat

_

1.2. Sot/sotie

1.3. Copii

al 11-lea
*Se excepteaz ă de la declarare cadourileş i tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1şi
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VII. Venituri ale declarantului ş i ale membrilor s ă i de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările şi completă rile ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăină tate.

Sursa venitului:
numele, adresa

Cine a realizat venitui
I. Venituri din salariă
1.1. Titular

v____

./ /

s /,'

c-,-, k--.5-77
-

Servicini prestat/Obiectul
generator de venit
39~ 7- 5, :,:------ ,9-E-6);

Venitul anuai
fucasat

-24 3`9'

1.2. Soţ/so ţie
1.3. Copii
2. Venitură din activităti ăndependente
2.1. Titular

-----)
_--

2.2. Soţ /sotie
3. Venituri din cedarea olosintei bunurilor
3.1. Titular
-

''

3.2. Soţ/so ţie
4. Venituri dăn investiţii
4.1. Titular
•

4.2. Soţ/so ţie
5, Venituri din pensil
5.1. Titular
5.2. Soţ /s490e--6. Venituri din activit ătă agră cole
6.1. Titular
mmel..
6.2. Soţ /soţie

__(
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Sursa venitalui:
Nume, adresa
7. Venituri din premii ş i din jocuri de not-oc
Cine a realizat venitul

Serviclui prestatiobiectu
generator de venit

Venitul anual
Ineasat

7.1. Titular
7.2. Soţ/soţie
7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
8.2. Soţ/so ţie
8.3. Copii

Prezenta declara ţie constituie act public si r ă spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men ţionate.
Data completă ril
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