
DECLARA ŢIE DE A VERE 

" Subsemnatul/Subsemnata,~ . V I L cu~ M I HA IE LA e 

de Ex:p[.PT -:it1P_r-01{)f[/ Ja ,,_ . iJ.(~) (5UJ.Dll , având funcţia 

CNP , Jomiciliul 0UJJ)c.J ""'Jf[, . 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe prop~ie răspundere ' 
că împreună cu familia 11 deţin următoarele: 

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

I. Bunuri imobile 

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

*Categoriile indicate sunt: (J) 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), 
u în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

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

Adresa sau :zona Categori 1t 



* 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. 

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

-
. ' tur . fare r. de bu ti :\nul d fabriraţi Moduld .-o· - ... "' 

:;]. 

o.ul.oluri ~m -~CIC..t.O 1999 
I r-o /'dU c. ... l cu rnJ-:)Q ro re_., 

I I I 

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 . 

ii 
. 

' ~a - .~ . 
riere ri AHl 111Hadirii ...... .. um 

·.,:~ 
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/ 
/ 

/ 
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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 Forma 
Valoarea înstrăinat Înstrăinării înstrăinat înstrăio.ării 

~ 
~ --
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IV. Active financiare 

l. 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. 

l 1 
lustituţi car admini treaza 

„ 
fu . . 

I . a uta eh· în anul kl/valea „ 
~ si adre!a acestei:t 

"\ / 

I 
/ 

/ 
I 

I 
I 

*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 participările în străinătate. 

mit t Citlu/solictate11 l care persoana este 
~ 

N•IRir dtffitlurl/ 
nctfooar sau asociat/beneficiar de imorumut 

„ 
cota de oarticioare Valoarea ..... „ 

/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

*Categoriile indirnte sunt: ( 1) hârtii de mioare de/inule (fit/uri de stat, cf!f't(ficate, ohliga/iuni): ( 2) 
acţiuni sau părţi sociufe iii societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate i11 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, ga ranţii 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 . 

! ~Contr ct t ID anul 
; 

deotl (r i r Valnr 

F 

I 
I 

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* 

s. venitului: Servldul p„ ~„·Obiemll V.......,._, 
Cine a rnlizat ven I numele. adrtsa t?enerator de nnit '-"••t -

1.1. Titular 
F 

I 
I .2. Soţ/sotie I 

I 
1.3. Copii I 

"Se e.rceptea:::.ă de· la dl'C/ararc cadourile şi lrala(iilc 11::.uale primite din par/ea rudelor de gradul J şi al J /-/ea. 
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VJJ. 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. 

Cin • rea 'zal \'tnitul I Sur a venituloi: Senftiul pr lat/Obiectul V eaitul anaal 
numeJe. adrtsa geanator _ţie veait lar:uat 

J. Venituri din salarii 

I. I . Titular 

Vîlcu fv1 )1c\ ,·eJ Cv JL;:).P, fu1dd 1 „ ~a /ar/u...- 'J~'J8J-, 
1.2. Soţ/soţie 14C()-aQ(;<';tt(i!JrR.. /~-:.7on "r ~ 

Vt' lc..u J "° ri,e_J -<J -
1.3. Copii ~ -

2. Venituri din activităţi independente 
- . 

2. I. Titular 

/ / 
2.2. Soţ/soţie ~ 

3. Venituri din cedarea folosinţei bun.urilor 
-

3.1. Titular 
} 

/ 
// 

3.2. Soţ/soţie 
/ 

.. 
4. Venituri din investi/ii 

4.1. Titular 
~-

4.2. Soţ/soţie 
t' 

5. Venituri din pensii 

5. I. Titular 

/ 
5 .2. Soţ/soţie / 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular / 

/ 
6.2. Soţ/soţie / -,,,_ 
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I ' Suna vt "tulul~ 
~,.. -

Şenl J Ip -~· t1ob· &:tul Cine lf't li tvcninil \"fllltul 
Nun:~. :ulre$a - etnf'rat-0r de Vflllt Înt'SltSt' 

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 

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

Data completării 

.. . .:!-. l .. 0.5. : .. J.:O.{ ~. 
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DECLARA TIE DE INTERESE 
' 

~ ' 
Subsemnatul/Subsemnata, ·16..' LC....U /'11I-IA1E]$i 
de Er Pf§?. T -Su PEJ? t O / la ] !6. e; td.ft_Ll 
CNP , domiciliuJ f:>îJJ.A (J _:..:._ _ _ 

, având funcţia 

' cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în dedaraţii, declar pe propria răspundere: 

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, c-0mpaniilsotjetiţi naţional~ instituţii 4e c~iţ, grupuri ·de. 
interes economic. precum ~i membru în asociatii. fundatii sau alte on!Jlnizatil n~uvernatnentale: . ·. 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 

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

J. l.. „„ I 

I 
I 

. ... 

/ 
I 

2. Calitatea de membru în o~~nele de co~~u~~re,-. !dminist.~r~ şi ~ontrotaI.~ .socie~ţil~r' ~t11a:rcl2'.Je(4Je-_ 
regiilor autonome, aJe. co~p~~)Qr/socletătfior·'J~.a#6,p.al_~, aJe insti~1!f!~~ de,~c~~-(J~t, ale grup~tjlM qe inter~ 
~onomic. ale asoclatiifor ·s•u fuQ'datiilor od 81e Alt.or c>~jtanizatil nerivetnaineritale: " 

,. .. 
! . ~·~: • • .i>, .. „ 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1. . . . „ 
/ 

/ -
/ 

/ -
, .. 

3. Calitatea de membru îti cadrul asociaţiilor p~ofesionille şi/sau sindicale ., . 

3.1..„.. V 
I. Calitatea de membru în organele de condueere, ad~inistrare şi contro), retribuite sau neretribuite, 
leţinute în cadrui partidelor politice, fu~cţia deţinută şi denumirea partidului politic 
·.l .. . „ . 'li( __ 

- - - --------- - ----·--
-·- ------·--- -- --- -



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 bogett.i.I 'de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul esi~ 
acţionar majoritar/minoritar: 

Instituţia Pioorl.tra pin 
Data Vabirea 5.1 Bene6ciarul de cootia:t: mnele, cmra::tantă: carea.KN Tlp.11 

ID:::heie:ii D.irata 
~denumirea şi OOresi dm..mireaşi ~ cootrcduJui ro1lrlduJui txalăa 

OOresa cooDa::tul CXl1tra::tului cxrindu1ui 
Tnular .. „ . „ .... .. „ 

/ 
Sc:ţl~ . ... ... . „ . „ " V 

I 
ROOe de gr00uJ I I) ale titularului I ·· ········ ·· 

Scridăti axmtialo'Penmnă fulcă I 
~ A'Odaţii familiale'OViim 

I iOOividlalc, cIDinete acn::iak; ~ 
civile µofesicmle sau~ civile 
~ru~limita1ăcare 
~ pofesia de a.vocal Qganilaţi:i 

' ~ •• ""' .......... ' FtrxliiiV A..'i:lciatifl 

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

>tul/sotia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5.b. Nu se declara contractele 
.~ietati.lor comerciale pe actiuni la care declarantul împreuna cu sotuVsotia si rudele de gradul I detin mai putin de 
1ci 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 
racterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semn ~ 

..... J...L...0.2..: .. 2..0.l~ ..... .... „ •••• • 
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