
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de ~~~&(()iL PxM.~ · 
CNP 

a . ~ .~~;::_ ..... _,_. ---

' domiciliul ~ i...2.~ 

, având funcţia 

- ' 
-, 

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

* J) Prin familie se înţelege soţul /soţia 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 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 . 

Adresa sau zona 



* 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 

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 . 

ri Anul oltindirii 

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

Natur:a bunului Data Persoana cltre care s-a Forma 
Valoarea înstrăinat înstrăinării înstrăinat înstrăinării 

~ 

----=::: -----
2 



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. 

r ul* u1f la 

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

UJsooet:.atta î care persoana te 
et • onar sau a!HlCiat/beneficiar de im rumuf 

Tipa I* 

*Categoriile indicate sunt: (I) hârtii de valoare de/inule (titluri de sfat. certificate. ohliga/iw1i): ( 2) 
acfiw1i sau păr/i sociale În sucietă(i comerciale: (3) f"mprunwturi 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: 

.:_::. _: .. ·· ... :::::.:.::·:·.·.::·•- ·••• •• •••••••• ·••• z2••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• •••• •••••• •• ••• •••••••••••••••• ••••• - ·· ······ ····· ········ ····························· ·· 
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 . 

"' ' ~ 
Creditor (-0ntractat m anul • ~ad Bt la aloare 

~ 

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

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 realizat \'tnitul 

1.1. Titular 

I .2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

Sana I: 
nomei tRlresa 

Sttvklul prestat/ ittt111 
enrrator de ,. nit 

•se e.n-eptea=ă de' la declarun· cadourile şi trula(iile uzuale JJrimite din partea rudelor de gradul I şi al //-/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 . 

Cioc a r ·· liz f H: itut Surs~ venituluf: Scn·idul prest~tlObi rtul Venitul anual 
numt>le. adresa 2enerator d@\·enit t....-„t 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

\f {()l f'.\i)rd~ \ k--t~\u \~) -~')fiu_ ~ (\ \ ~"'--( '--\.. 53 -~\f9 
1.2. Soţ/soţie 

- -
1.3. Copii - ----.-- . 

.L------ -
2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

- ·-

2.2. Soţ/soţie - ----~- ----
„ ... • -----· c 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 

3. I . Titular --------- .. --~ 

3.2. Soţ/soţie c-:::::=. ~ 

4. Venituri din investi/ii 

4. I. Titular 
~ -------.. --

4.2. Soţ/soţie r- ::> 

5. Venituri din pensii 

5 .1. Titular ~ 

---.. --
5.2. Sotfsoţie ~- -
6. Ve1âturi din activităţi agricole 

6. I. Titular ' . .::> 
- .... 

6.2 . Soţ/soţie ,.,---· 
-
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.. .. 
Sursa vl>Dftiduf: ~ · ~ Se:rdeiOI restat/obiectul ··V.1 Cllle a t·~UZat vea.ftUI la 
Num~ Mlrtsa lttHrl'ator de venJt -· ÎDtBS!lt l 

7. V enîturi 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 ~\Jo l'>..~Ow kcv.... O\\) C.c.~L I ca<9~? 
\,.) 

\\ll H„v:~ o.,\~l\,,t-b..d:c:tl.O. Joi<ft o 
\J 

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

Data completării Semnătura 

... t~ .. · .. ~.~ ..... ~Q.0.~ 



DECLARA TIE DE INTERESE • 

Subsemnatul/Subsemnata, 'V tP h,_,e._g.%u. lo' e.a QJ....\. o..... 'h,; tţ>..e.ic.. 
de ~~ckt" ~.~~'i'f".. la ~ .S. .~. \9\Vciu.. 

, având funcţia 

CNP , domiciliul ~ \>.....(._~ 

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, c-0mpanii/soc~etăţi ,naţionale,, instituţii 4e crediţ gropuri de. 
interes economic.. precum şi membru în asociatii. fundaţii sau alte on?anizatii n~uvernamenta~: 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 
Calitatea deţinută sociale sau păJ1ilor sociale - denumirea şi adresa -

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

------ ... --------------r_ 

. . . .. 2. Calitatea de membru în ~rganele de co1,14ucere, ttdm101sţQtr~ şi ~ontro_! ale soc1etiţilor. c:omercWe; 'ate: 
regillor autonome, ale comp~~~;Qr/socletăţifo~\pâti'!•u•.l.~ ale itisti~@~~ de.·_cr;~(i~t, ale grup~Q•#.;.: cjt inkfes 

. econoJllic. ale asociatiilor sau ful(datiilor ori 'aJe alt.or ~t;JUU1izaţil neeiivernamelitale: ~ . ~:~ it ~. ~ 

' ~;::. ·~· · " 
Unitatea 

- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1. „ . . . 

___../ 

----7 -
. .. :• . . . . ' 

I. Calltatea de membru în organele de condueere, administrare şi control, retribuite sati neretribuite, 
Jeţinutt în cadrul partidelor politice', fuQcţia deţin4tă şi denumirea partidului politic 

LI.. „.. -======,,.....-?=---- -----------------
-~ 

. -- -c:::;;=---====---=====-=====--=·-==-==-=-========-=====---=-=-=· --=-
------------- -

1 



5. Contracte, incJusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridica, consultanta şi civile, obţinute sau aflilte 
În derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de Ia bugetui ·de 
stat, )()cal şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statu) este 
acţionar majoritar/minoritar: 

Instituţia Prrnrlura prin Ddta Vabrea 5. I Bene6ciarul de contnrt nunele, crntJoc~antă: careafiN Tip.ll în:he2erii Durata 
~OOunireaŞ OOnNi OOunirraşi îroedir1;al crntra:rului crrira:1u1ui k:t3lă a 

OOresa coo!ra:tul 
cmmdului caira:ru1ui 

Tnular .. . „„. „. „ „ 

------ - --·- ---... 
-· 

__.----------
./ 

~*„ ... „.„.„- --
./ 

/ 

/ -
Rirle de gr.rlul J1l ale titulmului - .• 

............ 

Sa:ldăti romcialdPern:mă frzlcă . .. , 

aitcrizalăl A'Iriatii fumi1iaJe' ~ / -- -- -- -
iOOividlal ~~ ~ (_ ___ ~ ~ ~ ' 

civile~sau~civile 
pofesicnileru ră<p.nbe limitată care 
~pofesiadeavoca/~ 
,_,.- .et'F~ A<roalif> 

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

' ' ' oţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5.b. Nu se declara contractele 
ocietati 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. 

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

Data completării Semnătura 

„.J.;.: .. ~.~ .. ; ... ~.~.:~ 
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