
DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul/Subsemnata, oet...LI l'1 A-/JjA--/\/ lf - A_Oj) c4 
M / N .s. PE c7012_ s l t />c-.-rl2J~o'"::.e..:---1-a--!)---=--s-.....?-___,/3-u-2?FC/,-;,.-=--_ - --

n l( ,SU 

, având funcţia 

... - -,---- ' 
CNP , domiciliul 

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

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

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara incl us iv cele aflate în alte ţări . 

* Categoriile indicate sunt : ( l) agricol ; (2) forestier; (3) intravilan; ( 4) luciu de apă ; (5) alte categorii de terenuri 
·xtravilane, dacă se află în ci rcuitul civil. 

*2) La "Titul ar" 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 inclusi v cele afl ate în alte ţări . 

Adres• sau zona 

6e)l/ lj/ · . V?/. 

r 



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

*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 

rea 

c/4 

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 

Ia momentul declarării . 

. ;· „- -
Detaiere u I A••I adirii •• i;i -... ·' ..... -

/ 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

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

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

înstrăinat Îostriinării instrtinat înstrliniril 

/ 
/ 
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IV. Active financiare 

J. 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 ins tituţii financiare din străinătate. 

lu titu,'a re dminhtr z1i l'ipul* 
si adre5a ace~ttia 

h llfa Dnchl în aaul SOl<t'valoare b zi ' 

/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
V 

/ 

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, investitii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclus iv investiţiile şi participările în străinătate. 

Valoara.,...la 

*Categoriile i11diwte s1111t: ( 1) hârtii de l'aloare de/inule (titluri de stat, catifiwte, ohliga(iuni): ( 2) 
ac(i11111 sau păr{i sociale 1i1 societâ/i comerciale; ( 3) imprumuturi 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: z . 
: : :: ~: 6:i;:::::::::::::::::::::::::::::: : :: : ::::::: : :::::·::.:::: : ::::::::: : ::::::::::: ::: ::::::: : :::::::::::::::::::::::::::::::::::.· · 

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 . 

c·r iter •tra at •••ul I St-ad 11t I ~ 

7 

/ 
/ 

/ 
/' 

----
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.....„„ .... : Servldal prest.t/Obiecttll -- -- - ,. 

Ciot 1 rnlizat v altul 
„ 

- )I 

aumel~ . .trna nnrrator dt venit 
;.. ... 

1.1. Titular / 

/ 
1.2. Soţ/soţie / 

/ 
/ 

1.3 . Copi i / 
/ 

, 

·se <'rcepteu=ii di• lu dl!clararc cadouri IC' şi trata(ii /1• 11=1wle primite di111wrtea mdelor de Krad11/ /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 . 

Cine ~ rt'alizat e 'tul Surs11 venitului: Senicaul pr tat/Obi ctu1 enl ul an I 
numele. adrHa 2encrator de \rtnJt fnc:asat 

J. Venituri din salarii 

1. 1. Titular 

?JELU N/lrf<J A-tl 4 1/J? 6 l(J;1-q- h //o(J 
-

1.2. Sotf sotie I 

/ 
1.3. Copii I 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular I 
I 

2.2. Soţ/soţie I 

3. Venituri din cedarea folosinJei bunurilor 

3. I. Titular I 
I 

3.2. Soţ/soţie 
I 

4. Venituri din investiţii 

4.1 . Titular I 
I 

4 .2. Soţ/soţie I 

5. Venituri din pensii 

5. I. Titular 

5.2. Soţ/soţi e • „ 

AEftl v!fS/~ 111 !/rJ Tc-~ttt_ 11-/J,f-1 lJ!-/V, 4/Y.J,Jl 
6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular I 
I 

6.2. Soţ/soţie I 
I 

I 
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- Sitna venitului: 
~ Sen·Jcinl prestatloblectul \'· lanu -

Cine a reâlizat vtm"tol Nume, adresa gcnenator de venit ÎDct!.ţaf 
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

~ 

7. 1. Titular I 
I 

7 .2. Soţ/soţie I 
I 

7.3. Copii I 
I 

8. Venituri din alte surse 

8. I . Titular I 

I 
8.2. Soţ/soţie I 

I 
8.3. Copii I 

( 

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

Data completării Semnătilra 

19 cf.7.c\g ........ · .. ............. ...... . 



DECLARA TIE DE INTERESE 
' 

Subse1~matul/Subsemnata, l3t::Lt/ /Y'/1/.-k/4/JJL - ,Rf)l)/(.,I/ 
de / N& Pf-C 10L iu f~IU-:-,-'-o-=:R.-==-.a--\;;...,..t)-..s-p=-· -/GU......--t;rfv-----===---

, având funcţia 

/) "' 
&U(>/u / CNP . ____ _ ____ ._ , domiciJiul 

-- „ _.,,. - - ---, 

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/sotjetiţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de. 
interes economic. precum ~i membru în asociaţii, fundatii sau alte o~nizaţii nes?uvernamenta]e: 

Calitatea deţinută 
Nr. de părţi Valoarea totală a 
sociale sau părţilor sociale 
de actiuni şi/sau a actiunilor 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

I. L. ... . 

-· ------------
/ 

/ 
/ 

2. Calitatea de membru în ~rga~ele de cc;>~~ucere, ~dminist_r,ar~ şi contro} ale societiţilor comerclale,·;1a1e. 
regilIBr autonome, ai.~· ~o~p~1?J})Qr/s.~eti~.or.:~a~°'~~~ .a~e in.sti~~~r, de.'_c~~~it, ale grup~rllq~.' ~ inţe.r~ 
econoame.. ale âsociatiilor sau fundatillor on :a.le aJtoi OJ:'JUUnzatil ne2'(lvernamentale: , := · „ :., · 

Unitatea 
Valoarea beneficiilor - denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută 

2.1„ „ . . / 

/ 
/ 

/ 
/ 

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor pf.ofesionale şi/sau sindieale 
3.1. „„ . / 

7 
7 
z z 

4. Callutea de membru în org~ne)e de condueere, ad~inistrare şi control, retribuite sati 
deţinutt în cadr ul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic 

neretribuite, 

4.1.„ .. - .,,,___/ _ _ __________________ _ 

/ 

- -----
z 

7 -- - - ---



s. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridica, consultanta şi civile, obţinute sau llfhlte 
în derulare în timpul exercitării func~ilor, mandatelor sau demnităfilf?r publice finanţate de la bugetUJ ·de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde shltul este 
acţionar majoritar/minoritar: 

lrNituţia Prcxro.na Jri1 Data Valoorea 5.J Ben:6ciarul decrotract rnmele, ccoll~ careafc& T!p.11 irrlleiaii IAnma 
~OOrumirea şi OOresi ckromirea şi îmafuţdl. cootr.dului cootra::tuh.ri k:Xală a 

COOll<dului caindului a:lresa CCll1ra::tul 
TJ!Ular .. „. „. „ . „„ 

~ 

P' 
/ 

Sc#9J!ie ..... „ .... ··-

/ 
V 

ROOede gradul J1
l ale titularului V ···· ······· · 

/ 
Scrietăti a:meJCialo'Paumă fizlcă 
~ NOOaţii fumiliale/aoncte 
indMcl.lalc; c:OOinete~ ~ 
civile irofesimale sau~ civile 
pofe;icmle ru raµ.nlere limitată care 
desfăcr:Hă pofesia de avo::al~ / 

· - . Fl.Irltiil Aroatîfl rr:gu I UO.llalO • -· 

11 Prin rude de gradul I se înteJege 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 l obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5.b. Nu se deciara c~ntractel~ 
;ocietatilor comerciale pc actiuni la care declarantul impreuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I 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 Semr:.tura 

.... !.L ... Q~. : ..... ~ . .I.~ .... 
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