
DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul/Subsemnata, Â U 11 J7 R.u .S/ffi.(} I rl 0/fAJ ltLA 
de ~CJlo.~ f}(fw7JV t'/(),1- €~or1 ic. la 7 /\Sf 6W4Q 

, având funcţia 

CNP , domiciliul ().1-?iJ , 0R_. 
I 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
- ~ ·1· n d ,.. -t I că împreuna cu 1am1 ia eiin urma oare e: 

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

I. Bunuri imobile 

l. 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 
extravilane, dacă se află în circuitul civil. 

*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 inclusiv cele aflate în alte tări . 

Adresa sau zona 

Cu Mf ;t hf 6 !::J.//'·1/7?(-4.f. M ,t..·i LA 

3o &t MjJ)f;&f 4;- M(Î.10.., S'.;,C ' : 
,,...--



* Categoriile indicate sunt : ( l) 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. 

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

IHJ707U .1 
.1 or0 

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 . 

~ ~ ~ - - „ 
' ncriere u ri "" chbiadarti ....... ~~ ·~ • ... -

. / 

I 
/ 

/ 

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

Natura bunului Data Persoana către care s.-a f.'orma 
Valoarea 

înstrăinat înstrăinării înstrăinat înstrăinării 

r-~ 

/ 
2 



IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de econom1S1re 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 instituţii financiare din străinătate. 

T"pul chi î nul S ld/v I re la 

/ 

/ 

*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 ş i participări l e în străinătate. 

ip I* Valoarea 

*Categoriile indicate sunt: (I) hârtii de valoare de/inule (titluri de stat, certificate. ob/igafiuni): ( 2) 
acfi1111i sau părfi sociale î11 societăfi 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 terţ, 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 

t în nul j ·cadmt I Cr ditor I Contr I a e I 

!)C~ ~c!J IO ~-40 3 .S:- Ooo t -Uh:J 

- / 

I 
/ 

I 

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* 

Cine a rnl&at venitul 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

Strviclul pmtat/ 
e erator dev 

•Se exceptea:.â de la declarare cadourile şi trala(iilc 11:.11ale primite din partea rndelor de gradul/ şi al 11-lea 
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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 rt>a1izat ,. itul Sursa venituluii Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual 
numele. adresa eeaerator de venit îatant 

1. Venituri dbi salarii 

I . I. Titular 

6u.. f-1/lh.1 1JA.-A.J i'ftv4 6Sf ;;t1)(c;U:, &Alei ~ttlici~ ::ţ5, 91/Lt 
1.2. Soţ/soţie 

6U Mi7!6v. S:>~ : A. J !JSr ~~. 'Y-M-t.t ·~ ·r ~I-/. 3d>4 
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 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii 

5.1 . Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activităţi agricole 

6. l. Titular 

6.2 . Soţ/soţie 
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-. Surs v.t~ itulul: .~ 

Servici JI prestat/obiectul I \ 'cnirol · -
Cine ar IZQt venitul 

Nume,, adresa , S?en~ratorde venit I , inm~t 
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7. J. Titular 

7 .2 . Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 

8. I . Titular 

6UM1"1!2v. DA.{,11 Et-.,4. 111 p) $ l?iJMu. I IJ6f111J/,){17 iE Cbik !9Sf 
8.2 . Soţ/soţie .A':if l s P::, LI. -? Ă Lfi 37/MULf1-J f tJ.J5fC;1~ S-J5o 

V 

8.3 . Copii 

[:jJ M ;'": iM. MA-IA- 71J ff5 80.-t:JJ lt IJJ CA-7 i b o2~g4 

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

Data completării Semn? 

P3„.Q.~.~.,J ...... . 
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DECLARATIE DE INTERESE 
t 

, având funcţia 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în deClaraţii, declar pe p r opria răspundere: ' 

1. Asociat sau acţionar Ja societăţi comerciale, c-0mpanii!socletăţi :8aţional~ instituţii tţe credi~ grupuri ·de. 
interes economic, precum şi membru în asociatii fundatii sau alte ol'E.ftn:izatii neeuvernamenta~: . , 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 

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

1. 1„ .... 7 

/ 
/ 

· -·· . 

/ 
' 

2. Calitatea de membru în ~rga!lele de c9~C:tucere, atdministrar.~ f~. controt i.Je societiţilor eonierci.ie,···'ale 
aJe . co anir orlsocletă O"ri , a oii ale mstim . or de ~i~di ·. . .. • - ' . . ~ regiilor autonome, . _ .ţnP .•.. ) . tll ·. p ţi .. „. al~ . W! . ; / „ . . t, ale grupµ11l~ţ, 4e intereş 

economic. ale asoclatfilor .sau fuQ'(laţiilor ori 'aJi 'ijtor ~l:'Rajiîzatif n~veh1ajnentaJe: „~ . .'.~ .\ 
'· 

. . 
„:.· 

-~, ' I~ 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.] . ... „ 
/ 

/ 
/ 

A • . . „ . . . . . 
~. Calitatea de membru ID cadrul asociaţiilor pi'.ofeSion•le şi/sau smdicale „ . 

3
. t ... „. !1E !1&f>UJ SlJJ&' c!T 

t Calitatea de membru în org~nele de condueere, ad11;1inistrare şi control, retribuite sati neretribuite; . 
deţinute în cadrul partidelor politice·, fu._cţia deţinută şi denumirea partidultd politic 
U .„„. 

·-~ ----~ --

1 



5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridica, consultanta şi civile, obţinute sau aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetUI : d~ 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul est~ 
acţionar majoritar/minoritar: 

~ Proca:hna }ri1 Dna Valoomi 5.1 Berxficiarul ci; crotra:t runek; cootra:tant1: careafe& Tlp.ll ~ 
~OOurnirea şi OOresl dm.rnirea şi noeditţat cootra:tului 

~ 
crrdra:mJui Wăa 

cmtra:::tului cmra:ruJui adresa cmtra:tul 
Trtular .. „. „. „. „„ 

........... 

I 

Sd/9'.:lţie .. „.„ ...... -

I 
Rirle de g1oclul J 'l ale titulatuhri I ....... ··· ·· 

Scrietă1i camciale'Pers:xmă fulcă / 
~ ~fumiliale'croine(e 

I 
iOOivi<ilak;cOOinete~ ~ 
civile profesicoale sau~ civile 
~ru~limitalăcare 
~irofesiadeavcx:a/~ 
nP()I - ' Ft.roiiV A.matîfi 

ll 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] 

' ' ' wţul/soţia şi rudele de gradul l obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5.b. Nu se declara contractele 
;ocietatilor comerciale pe actiuni la care declarantul împreuna cu sotul/sotia si rudele de gradul 1 detin mai putin de 
5% din capitalul social al societalii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor. 

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

Data completării Seir „>tura 

.Q.?/. .. Q.?.„: .. ?:::.! . .J ..... ··············· 
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