
DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemn~tuVSubsemnata, 
de /NJ'P_. ~ln-x- , având funcţia 

CNP 

' cunoscând prevederiJe art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia 1

l deţin următoarele: 

*]) 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 
·xtravi lane, dacă se află în circuitul civil. 

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

2. Clădiri 

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

.Adtna sau zona 

I 



* Categoriile indicate sunt: (1) 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 

I> j Na ra far . r. tU ti . nul def ric M • d _. . . . I 

l/U1-C/t{/lt ~A .f ol.&~-r 
,-, 

c?;.;i~l ,ff;-tlt4- Ir e, ~,rki --C:lQ.~;>. 

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 . 

I dobindirli 

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

Natura bunului Data Persoana ciitre care s.-a Forma 
Valoarea 

înstrăinat înstrăinării înstriinat înstdinării 
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TV. Active financiare 

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

hl •tuţia CAr admioistrcaza j Tipul• J. alata Deschi 1n anul I old/ulnare 11 zi " şi adresa acesteia 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 inclus iv investiţiile ş i participările în străinătate. 

llpal* ValOarea toc.li la 

*Categoriile indirnte sunt: ( 1) hârtii de mioare de/inute (titluri de stat, certificate. ohliga/iuni): ( 2) 
ac/iuni sau păr/i sociale i11 societă/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 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 

e:·rrditor Contractat ÎD • al Scad~utla alNft 

- -·-

----~ 
-~----~----

_„--"'-
... · -"' 

-· --... 

---------
/ 

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* 

Clnr a realiat venitlll 
:Sarsa veaJtulai: Serviciul prestat/Obiect.a V .... _. 

·~ numele. adrna l?tnerator dr ,·enit ... -~ 

1.1. Titular 

-r• • . - · · 

-------·-
1.2. Soţ/soţie -----------------· .. 

-
1.3. Copii 

_.,..„ 

.... --
_,...-/ 

--v ../ 

( 

•se P.rceptea:::â de la declarurl' cadourile şi trala(iile u:zuale primite din partea rudelor de gradul I şi al //-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. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate . 

Cine a realizat ,. itul Sursa \' nitului: Seniciul prestat/Obiectul Veaital anuaf 
numtle. adresa 2Herator dl! vmit r...at 

J. Venituri di11 salarii 

1.1. Titular S14't/A-/71../it -· //ei7?7f ~'-- .2-6> ( ~ 
~ f ,t° ~ h; t& :3f T b"/-'3 

1.2. Soţ/soţie ~ -

1.3 . Copii -

2. Venituri din activităţi independente 

2.1 . Titular 

2.2 . Soţ/soţie 

3. Venituri din cedarea folosinţei 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 

6.1 . Titular 

6.2 . Soţ/soţie 

5 



•' 
·. ~· ~.·• -~ -,. .r :.r---

SIÎna venitul J~ 
,... , 

tlobJ~tuf Seriici I -
Cine a · lizat vrmtul 1' . „„ 

N~:idr~t enerator de '1enir 
„ ·- ~ fntitJ;.lt 

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 constitu ie act public şi răspund potrivit legii penale pen tru inexactitatea sau 
:aracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

/~. o~)~ <ZDI! 
······························ 
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Subsepmatul/Subsemnata, 
de ;;AtJ/' . ~;7/X-

CNP 

DECLARATIE DE INTERESE • 

, 
la 

, domiciliul 

~/?~~:= 
c..__ , având funcţia 

7'!'-J ,~rit:c-__ _ 
?ţi7!-;JA. ' 

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

1. Asociat sau acţionar Ia societăţi comerctale, c-0mpanii/sotjetiţi _naţional~ instituţii 4e credit, grupuri :de. 
interes economi~ precum şi membru în asodatii. fuodatil sau alte ol'Panizatii n~uvernamentalţ: 

Unitatea Nr. de părti Valoarea totală a . 
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale - denumirea şi adresa -

de actiuni şi/sau a actiunilor 
1.1. . „ . . 

. . -

. . .. .. 2. Calitatea de membru în ~rganeJe de CQ~~ucere, ~dm1mstr::ar~ şi contro} ale societifilor conierc.We,·-.ale . 
regiilor autonome, aJe. comP~»:~}Qr/sotjetiţllt>ţ.Jia#°'ii~~ ale insti~~~r de.:.c~~.d.it, ale grup~ti•oi~ intefes 
economic. ale awclaţiilor sau tuQ'datiilor ori 'ale ltltor «>J:"a&nizatil oefliivefnainentale: .. · <- : : '- . „„„_ 

: .„ -~:. ~ "' 
Unitatea 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denumirea şi adresa -
2.1„ ·- „ 

3. Calitatea de membru îri cadrul asociaţiilor profesio~•le şi/sau sindicale .. 
3.1„ .... 

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

I. Calitatea de membru în org~nele de condueere, administrare şi control, retribuite sati neretribuite, 
Jeţinute în cadrul partidel<>r politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic 
I.I „„ . . 

- --- -~~-- ----- --- ----- - ------------- ----------
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s. Contracte, indusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridica, consultanta şi civile, obţinute sau aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demni~ţilor publice finanţate de Ja· bugettÎfd~· 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul -~t~ 
actio.11ar majoritar/minoritar: . 

~ fux:edtna }ri1 
Data Vab!rea 5. J.13eo:':ficiaru de cootr.rt nunele, cxx'ira:tanlă: caieafrs T~ în:h:ierii D.Irala 

~derumirmşi OOresl cbunireaşi în:::tafuţn cootra:tu1ui cootnduJui txalăa 
cootr~ cair<duJui OOre;a cootia:tul 

Trtular . . „ . ...•.. „ „ 

&#9'Jţie .. „ • „ . . . . „-

Ruie de gnrlul ]1) aJe tituJaru}ui 

.. • . • •• „ • • . . 

Scridăţi axreciaJe/Pas:mi fulcă 
~ NOOaţii furniliale'~ 
irrlivicUalc, cabinete~ 9Xidăţi 
civile~sau~civile 
JXOfesionUe ru rap.niere limitală care 
~mp:ofe5iadeavoca/~ 
re:Ql . · 'v ,Wftrrliiil Amatîfl 

1
> Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe lini e ascendentă şi copii pe linie descendentă. 

2
l Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinută titularul ' , , 

otul/so1ia 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 impreuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de 
% din capitalul social al societalii , indiferent de modul de dobandire a actiunilor. 

Pr~zenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
1racterul incomplet al date)or menţionate. 

Data completării Semr~tura 

.. J~.Q0. .. „ .. %.l.8. ......... . 

2 


