
DECLARA ŢIE DE A VERE 

SubsemnatuJ/Subsemnata, . , 
de J"u.,'Yj?<.DttY t ~jtlJt ' -----
CNP . domiciliul 

.~---

' cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
~ f ·1· li d . ~ t I că împreuna cu am1 ia eţm urma oare e: 

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

I. Bunuri imobile 

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

---- ---·-·-· 
----· ==-----------4------- --

- - --

*Categoriile indicate sunt : (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
!Xtravilane, 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 ţări . 

Adr~sa sau zona 

.L 



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

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

11. 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. 

III. 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 l•orma 
Valoarea înstrăinat instrAinăril înstrăinat instrăioărU 

- - - -- -- ----~------
- ~· - ---- -
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IV. Active financiare 

I. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire 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. 

D chi i nul 

-·--·-

*Categoriile indicate sunt: ( I) cont curent sau echivalente {inclusiv card); ( 2) depozit bancar sau 
echivalente; ( 3) .fo11d11ri de investi/ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente amtluifiscal 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. 

Valoarea toall 

*Categoriile indirnte sunt· (I) hârtii de mioare de/inule (tit/11ri de stat, certificate, oh/igafiuni): ( 2) 
acfi1111 i sau părţi sociule în societâfi co111e1"Ciale; (3) împrumuturi acordutl! 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: 

···· ··············· ··· ··· ······ ·················· ·· ···· ···· ······· 
·· ···· ··· ·· ····· ··· ··· ·· ··········· ······ ···· · .. .. ... . ········· · ··· ·· 

... . . ···· ·· ···· ·· ········ ······· ·· ······ ··· ·· ·· ······ ·· ·· ·· ······· ······· ·············· ········ ······· ·· ····· ·· ···· · .. . ···· ··· ····· ··· ·· 
NO T Ă : 
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. 

t 
c'1,,~ Creditor Contr ct11t Î anul ScadMtt l I 

---~-

J<o.{ ~4J:)i;"({ ..;JczclJG _,fjpţ',;p 
,..--

~3J 11: ]-l'fl" f 9 C~f:" 
li ----~ 

i-

-------L---

-------
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* 

s .... veablm: ~ Scrvlc1ul prestat/Obiectul „ ... - „.__._, 
( :-ÎDl" a Jizaf V itul 

„ ... 
numele. adrna e:enerator de 'l·emt ... 

--
1.1. Titular -------~ 

1.2. Soţ/soţie 

--------------~ 1.3. Copii ~ 
( 

•Se excepteazâ de la declarare cadourile şi trata(iile uzuale J>rimite din partea rudelor de gradul/ şi al J /-le.a. 
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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 f\ alizat n ·1 I i Sucs v nitului: 1. niciul prestat/O.bi dul j \ ',eni I anual 
! nwnele. adresa ! 2tnerator de venit """-Ht 

J. Venituri di11 salarii 

1.1. Titular . 

-~A 4,ţ-e,t<C,v _ llu/ua "'°- rf~o,+J ~ - R (j 
I . 13«M( 62.rJJ> 

1.2. Soţ/soţie v_ 
l<C/.d<.( (~-{ttul. nki!o/uu Yh 1:Ji(·1a.J.M. i3«fl4!( o?v, -7 .] 7?0 

1.3 . Copii 

2. Venituri din activităţi independente 

2. I. Titular / 
/ 

2 .2 . SoVsoţie V 
/ 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 

3.1. Titular / 

/ 
3.2. Soţ/soţie V 

/ 
4. Venituri din investiţii / 

4. J. Titular - / 
V 

4.2. Soţ/soţie / 
/ 

5. Venituri din pensii 

5. I. Titular / 
V 

5 .2. Soţ/soţie / 
/ 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular - / 
V 

/ 
6.2 . Soţ/soţie / 

/ 
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. - --,-

Sun veÎJ.itul i· Sen·lci I prntat/obleriulj ·v, 1ttuJ Chit o· 1uat venttuJ 
Nume~ adresa i!.tner•tor de venit _ -~ -~ "înca~t 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7. I . Titular -, 

/ 
7.2 . So\{so\ie /'./ 

/ 
7.3. Copii / 

/ / 

8. Venituri din alte surse 

8. I . Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii /{a.hit.< ,~d-tc./ V/qcea.1 ~'ru>.Âf ' /?J,c;? 
l<c>..."2('-<... (' 14/hl'.::[ 7 __ Y~c.::)Z~N.r'l- ~c~0 - /~c:,j? 

I 
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

rara eterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

o.~. o .[. ~v /.P 
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Subsenmatul/Subsemnata, _, ' 
de t.-<«,!Jff-ti'tL 

CNP 

DECLARA TIE DE INTERESE • 

domiciliul · 

,, a~ând funcţia 
11.k'rl-Q.. /.~#te· 

-- - ' 

cunoscând prevederile art. 292 din Codu) penal privind falsul în dcdaraţii, declar pe propria răspundere: ' 

t. Asociat sau acţionar la societăţi comerctale, c-0nipanii/socletiţi ~aţional~ instituţii 4e ci"ediţ grupuri :de. 
interes economic. precum şi membru în asociatii, fundatii sau alte oreanizatii neeuvernamentale: . ·. 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 

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

l.l . „.„ - · ---------- ·------------------- . . . 2. Calitatea de membru în ~rga!lele de co~qucere; ~dmims~r-~ şi contro.J ale societiţilor <!On.îercWe,·'ale . 
regiilor autonome, ale co.µip~i;i!lJQr/sotjetăţifo~'.P.a~o,:Dat~, ale mstin:t@.ţ~r de_:er~_dit, ale grupurll()r: ~ intefes 
economic. ale asociatiilor 'sau tuti'dâfiilor ori ale âltoi C)~aanizatil nerivefiiameii'taJe: 

' •4' ~· . ~ :' /;" ..• „_: 
;. ' ~! ;:' . -.i-,. "' 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1 „ „ .. --- ---- - . - ·-

-· -- ---- .. 

„ . ... ' . . . . 3. Calitatea de membru m cadru) asoc1aţiiJor pr:ofeSionale şi/sau smdicale „ . 

3.1... ... ------------·- . .,. 

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

I. Calitatea de membru în org~nele de coodneere, ad~inistrare şi control, retribuite sau 
foţinute în cadrul partidelor politice, fu~cţia deţiiiută şi denumirea partidului politic 

neretribuite, · 

LI.. „ „ --------:::::::;=--2~---------------- -- ~ 

_____,,,._..-===------====-~ _ _ _ „ _ ____ ---- -----

- ----~c:::::::=------------ ------ ·------------------------ -



s. 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 Ia bugetUJ .: de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţioJJar majoritar/minoritar: 

~ Prrm:lura ţriI1 
Dala VabJrea 5.1 Beaficiarul decootroct nunele, cootndan!ă: caieaht Tip.li 

hkierii 1Alrata 
~derurnre1 şi irlrexl d:rumirea~ îocredinţat cootroctuJuj cmtra:fu1ui tdalăa 

antra::tu1ui ~ OOze;a aTitra::tul 
Titular .. „ . „ . „ . „ „ 

~ 
Sc,YSJţie .. „ • „ . „ . "" 

V 
/ 

Rirle de gr.rlul ) IJ ale titularului V . ...... • „ .. 

/ 
Socidă6~Penmnăfizkă ~,// 
~ A'lriatii tiunilia1el CabiOOe 

/ ~cabinde~~ 
civile profesicmle sau~ civile 
~rură<pnbe limitată care 
~rrofesiare a'v'C'l:â/~ 
~ ~ '~fu:rlwii/ Amatj[ll 

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 titularul 

, ' , oţul/so1ia şi rudele de gradul I 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 
% 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 
1racter ul incomp]et al datelor menţionate. 

Data completării 

cJ!, c::J~ 2. ţ,/ f!J 
····································· 

2 
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