
DECLARAŢIE DE AVERE 

) 

, având funcţia 

------ ' 
CNP ' 

' ' cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia'' deţin următoarele: 

* J) Prin familie se înţelege soţul/soţi a şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

I. Terenuri 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări . 

* Categoriile indicate sunt: (I) agricol; (2) forestier; (3) intravilan ; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
:xtravilane, dacă se află în circuitul c ivil. 

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul. soţul/soţia , copilul), 
ar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclus iv cele aflate în alte ţări . 

AdrHa sau zona 



* Categoriile indicate sunt: (I) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie. 

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

--------·------ -------

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

~ 

rierenmari 
r „ .. ••ldeWadirii ____________________ ,_ _____________ , ____________ _ 

.----·-----·--

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 

Natura bonului Data Persoana către care s-a Forma 
Valoar a 

înstrăinat înstrăinării înstrăinat instrăinării 

- ~ 

/.----- ·-· - .. . . 
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IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de econommre şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau ins tituţii financiare din străinătate . 

1„p I* f 

--------· -------
.... -------- . -------

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

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

alonea t 

--__ .„--------

*Categoriile indirnte sunt: ( 1) hârtii de valoare de/inule (titluri df:' stat, certificate. uhligafium): ( 2) 
acţiuni sau părţi sociule 1/1 societâ/i comerciale; (3) Împrumuturi acordate în nume personal. 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 
......... ······· ........ ············ ······· ···· ··················· ················ ············ ·· ·········································· 
...... ················ ............... .. .. ........ ... .. ....... . ·················· ·········· ·········· ·· ···· ············ · .. .. ··· ············ 
...... ·········· ·· ······ ················ ····· ·········· ·· ···· ······ ······················· ·· ········· ···· ··· ·· ······· ·· ·········· ···· .... 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise În beneficiul unui terf, bunuri achiziţionate În sistem leasing şi alte 

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

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

~ I I 1~ 

C'reditor C'o tr at anul c d nt I .... 
I 

·--·-- ---
.. --

.-----·-··· .. -· .. . . 

-

-c:... - --VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

San • . - . . s rvldul prestat10bied11l \" - "'...a a 
j ea r alizat v itul 'l ·~~ 

, numele. adresa eenerator de venit 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se exceptea=ă de' la declarare cado11rile şi tratafii/e uzuale 11rimite din partea mdelor de gradul I şi al J /-!ea. 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cine a realiz t n• itul Su venitului: Seniciul pr tat/Obiectul \ nitul anu 
numele. adresa 2tnerator de venit în-•t 

1. Venituri di11 salarii 

I. I. Titular 
I 

' 
C/124·1'/ L;.,f/./IELI/- 6 .,fLyf /2 I U ~"es·P. ~?o . .f8J 
1.2. Soţ/soţie 

1r-i1J2,.IJ;J J/O);}EL „1 l!:LIJ /2) u crE. "<J8~t5G 
1.3. Copii 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedareafolosin/ei bunurilor 
-· 

3 .1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4. Venituri din investi/ii 

4. I. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 
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~ 
lizat venitul SUn venit :dui: Senlcbll 9rcst tlobleetul „ \~enftt.t nu Cioea 

Nunie • .adre~a 1.'tnC"rator de venit 1 !t"ilsat ~ 
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titular 

7.2 . Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 

8. 1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

c.//2,,f11 C EZ/14'!- #1.L.Oc# // € /008 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

rd.1. O.O.: .c:!:.<J!.8. I 
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DECLARA TIE DE INTERESE • 

I 

Subsemnatul/Sub~emnata, _..:::C=>-1,/L<=~+=-77/~N:.._· :______::..d'-..;cl/~M-~....:;C.:.....:Z;.__:_lf=.._______ , având func~a 
de f:p<_fJe!cT .:5(-//f'""J!7Q/<la dt.5/~ _....__ __ , 
CNP - ,,,..., __ _ , domiciliul _ _...g""-·_C/...:._:Z_._$/:....<._ __ ,...._. - ----- _ _ ~ ' 

;. ... -.. ~ „ ' • 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în deClaraţii, declar pe propria răsprmdere: 

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, c-0mpaniilsoc~etiţi naţionale, instituţii de credit, grupuri "de. 
interes economic, precum şi membru în asociatii. fundatii sau alte 01"2anizstii n~uvernamentale: , 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 
de actiuni şi/sau a actiunilor 

1.1 „ .. „ 
-- · - ~ . · - ·-"' -·- - -· -·- .. 
--·----·-------· ...----

-· - · -- ~ ---

2. Calitatea de membru în ~rga.neJe de c9~qucere,- ~dminist~r-~ şi control ale societăţilor Col)letcWe/ 11Je: . . „ . ~ ... ' ~ „ . '"' ..... • . . .. ._„ . . • ._ . . • „ .. · : • . · . .. 
· regiilor autonome, ale_ comp~~,l~r/socletătfioţ .P.atf~~aJ~ a1e mstitu,t!ij~r de .c~ed_it, aJe grup~nlţ»J: 4e ink\fes 
. ~onomic, ale asoclatiilor sau fuÎ(datiilor ori ale altor i)ri?anizatil neiriivefnameritale: ·~ : .. -

; „. . ,,., -
" ~. . . ·~ . 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denumirea şi adresa -

2.1„ . .. . 
·- .„ - --.„ - .. . . 

·- -----··-.. ----···· -"' 
„ -- - - --·-. .. , . . . .. 

3. Calitatea de membru în cadru) asoc1aţii)or pr.ofeSionJl)e şi/sau smdicale - „ 

3.1.. „„ 

---I. Calitatea de membru în org~neJe de condueere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
leţinuteîn cadrui partidefor politice, fun,cţia deţinută şi denumirea partidului politic 

1.1 „ „.. ---====-:;::-_-_ =-------------- - ----------

- -- - - -
-------------- - -- -- ---- -- ----



5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridici, consultanţă juridica, consultanta şi civile, obţinute sau aflate 
în derulare în timpul e1ercitiirii funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetu) ; c:i~ --
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul eSte 
actionar majoritar/minoritar: 

' 

Instituţia Prtxxrlura pin 
Dala Vahu-ea 5.1 Beneficiaru1 de cmtral: runek; roma:tantă: careafbst Tip.ii 
~ fuma 

taalăa ~derunireaşi adRsi dcrrumirea~ ~ cmtradu1ui 
cmtr<d.ului cOOndu1ui 

~ cootra::tu1 ~ 
Trtular .. „ ••..•.. „„ 

&#9:Jţie ..... „.„.„_ 

Rirle de gndul I 11 ale titularului 
.... . , .. .. '. 

S<ridăii an»ciab'Pera:mă frz1că 
~ NOOaţii fiuniliaJe'Obnete 
irrliviâ.Jak;cabiooe~ ~ 
civile profOOlale sau~ civile 
pofesiomleru ră<p.nbe limitală care 

-Jlofc . de avr::ca/~ ~ esia ' 

rv>Ot- -"""' '""_:e'F~ ~(> 

l l Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
2
l Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinută titularu] 

' ' ' oţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5.b. Nu se decJara contractele 
ocietatilor comerciale pe actiuni la care decJarantul impreuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de 
% din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor. 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
na eter-ul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

(~! ... <2Ş:.P.!.<J.!&. ' 
Se nătura 
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