
Subsemnatul/Subsem?ata, 
de \ \I~ ('\0·" 

CNP 

DECLARAŢIE DE AVERE 

, având funcţia 

, domiciliul 

----- ' 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia 0 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: (J) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă ; (5) alte categorii de terenuri 
:xtravilane, dacă se află în circuitul civi l. 

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

2. Clădiri 

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

Categoria* 
,, Anul 1 

!suprarara Cotii....- „ Iodul dt -" .tl Adr·esa sau zona dohâudirii parte dobindirt - . --,_--
' -

"-:-] 
I 



* 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. 

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

~00 J .DO 

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. 

,- - ~ 

~ ...... 'li -
1 · ~ acriere u ri ~ • ldebiadi . ~ -

~. . _,; 

--, 
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 către care s-a Forma 
Valoarea 

înstrăinat îm1trăinării ÎD5trăinat înstrăinării 

7 
/ 
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IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de econom1S1re şi investire, 
inclush' 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. 

In. tifuţia r re administn- ' 

T" ul" ta D i I ulj ldi ·al rel si adresa 3cnMa ' 
I 

I 

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente,· ( 3) fonduri de investi fii sau echivalente. inclusiv fondw·i 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 şi participările în străinătate . 

. mitent titlul · tatea În care persoan e e 
ionar san asociatll>t"nefk tar de~ ramut 

fipal* 

3 

*Categoriile indicate sunt: ( 1) hârtii de mioare de/inule (titluri de stat, certificate, ohliga/iuni): ( 2) 
ac(iuni sau părfi sociale 1i1 societăfi 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 inclusi\' 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 Co ctat anul Scad utl ·-·--~ ----u 

·-1 

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* 

Swna ~...:.-bd: Servldal p tat/Obitttld .„ . ---Cine a l'Hliut wnitul y--
numele. adresa eenerator de venit „ 

-~ 

1.1 . Titular ~ -; 

I 
1.2. Soţ/soţie / 

1.3. Copii 

*Se <'rcepteo::<i dt> la declarare cadourile şi trata(iilc 11::11ale primite din parlea rudelor de gradul I şi al I I-leu. 
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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 ruli t ,. ' tuf j Sur a ,. nituluâ: Ser iciul pr tat. Obiect 1 \'enltul a al 
numele. adresa 2enerator de venit A .„ ........ 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

f\~ ~ . ~\)_,t,"'.Q_ _ tc:r- ~illJăcP kGO()~t 44J2 3 
1.21• Spţ/soţie 

~ r.·htl P.. PN11~\l~to Â-f (_ - i1i tl }O O D -~~ ~5J5J, 
1.3. topii t'u nV..\r~l\9 o 1 ~.eAHca111

-~(}t ; u~o \u u ~' .'J.o4L' ~ 3 JtJ; 4 
- I.I ·; I I 

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 --; 
I 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular 
~ 

i~ ~\I\\ ·(~~ "tco(Mi_ ~. c{\tW,~ ·· (\,\~\1~ ""Gll urt n, URL 
6.2(. Soţ/soţie 
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- - - Suna venitului: Servidnl pristat/obiectlll Cine a 1·e lizat vemtul \t~.pltdt a -
Nume. adn!sa - Rnerat()T de vtnit ÎDttDt "' 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc -
7.1. Titular '-

I 

7 .2 . Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular . 
I 

8.2. Soţ/soţie . 

8.3. Copii -\ii ~,l ~f''l \l ~ { o.k0L·.1.· / {) !J ,f 
C\r·,% \<1,~1 iLC I 

_ _ l - Io o g -
C..C--k-l -Ns ' 1006 yC;\l.~ . w .. .. 

Prezenta de'claraţ1e constituie act pubhc şi raspund potrivit legu penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnăt.··· 

... . ltt.:().5:.: .. J~o.~ .&.,. 
•••••••••••••••••• • • „„ ••••••• 
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DECLARA TIE DE INTERESE 
' 

Subsemnatul/Subsemna~, 

de l \: W t:±n 
' 

ia 
, având func~a 

-- , 
CNP , d tlmiciJiul 

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerCiale, c-0nipaniî/soc~etăţi ~aţion~le, instituţii 4e crediţ grupuri ·de. 
interes economic. preeum şi membru în a.sociatii. fundatu sau alte Ol'2Jlnizatii nei?uvernamenta]e: . · · 

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

de actiuni şi/sau a actiunilor 
1.1„ „ „ ·--; 

I 
·-. 

2. Calitatea de membru în ~rganele de co1;uţucere; administi:ar.~ ş~ control ale societlţilor cometclale, ·:'ale·. 
' \ • • '. ': : „: ·f .,. • • . ' ' • •• „ ', • r: • • •, • • • • •,; 

. econoniic. ale âsoclatiilor sau fundatiilor o'ri ale Îl}to.r 4>rJ?ailizatil ne2iivefnamentale: 
.. :. ~ „ .~ " . ; . :: · .. · '' 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1 „ . . „ '"----? 
' 

" . . .. . . . . .. 
3. Calitatea de membru ID cadrul asociaţiilor pr.ofesionJtle şi/sau smdicale „ . 

3.1.. .... 

t Calitatea de membru în organele de condueere, administrare şi control, retribuite sati neretribuite, 
:Jeţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic 
U .... . . 

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

·-



. 
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 la bugetui - d~ 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul est~ 
acţionar majoritar/minoritar: 

htituţia Pro::eduia µin 
Dala Vakxmi 5.] &n:ficiarul de cootnrt numele, ro ltlatmtă: carea bit Tip.ll 

iocheierii ~ µmumde'OOrumirea şi OOrexi oounireaşi ~ cootra::ru1ui cmtra::tu1ui taalăa 
OOresa cootr<dul 

autr.dului CCOr.r:ruJui 
Titular ........ „ . . „. 

""; 
~~ .. „.„ .. .. „~ I 

Rlrede gnrlll ) I) aJe titularului 

······· ····· 

Scridăţi coorn::iale/Peramă fizică 
aJtaizalăl Mriaţii fumi1ialel OiJirm 
irrlividlalc, cOOind.e INria1e, ~ 
civile p-ofe001ale !al 9Xietă!i civile 
pofe;icmle a.i rap.nm limitală care 
~ µofesia de avcx:a/ C\p;loi?:aţii 
""'°' ...,,"""~" FUrli:iil As:riatii2> 

11 
Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 

2
1 Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinută titularu] 

oţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5.b. Nu se declara c~ntracte]~ 
ocietatilor comerciale pe actiuni la care declarantul împreuna cu sotuVsotia si rudele de gradul I 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 
aracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnătura 

l ~·\06. ~I~, 
• „ •••••• , •••••••••••••••••••••••• ••• „ .. ........................ .. .. 
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