
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, . DU ~d!TRU CoA/STllN[TI 1//Af?I~ "-.IA,,avj.nd funcţia 
de E?<rERT S<)FF-1210:12_ ia D;R-cc71A DE ~N.:i1111c RJ>uau~ /3U%A 'I 
CNP , domiciliul [}U-{!J~ 

' 

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

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 propri etarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
~r în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusi\· cele aflate în alte \ări . 

Anvl Cota· Mod I• 1 ~ 

Categoria* Suprafaţa • Adresa sau zona 
dobiladirii parte dobindire 

' ~' f}Uv{.1r/ O'f/?/IER ( L 
.Ol/tf._/,J/~ 

V / ORC[ 

fJRc,JlcN~· 8L .rf/G J I /-1 1 /qg3 461ttf.P. ~ C:uft/p.i';<1R:E 6-fC/CJ' • 
Co/\/SÎ-9A/TIJ 1~f/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. 

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

. 'afura Nr • 

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. 

An I dolJindirii 

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

Naturn bunului Data Persoana către care s-a Forma 
Valoarea înstrăinat înstrăinării înstrăinat înstrăinării 
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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 . 

zâ r ul"' 

*Categoriile indicate sunt: (I) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; ( 3) fonduri de im•estiţii 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 şi participările în străinătate. 

Tapat* 

*Categoriile indicate sunt: ( 1) hârtii de mioare de/inule (titluri de stat, cert{ficate, ohligafiuni): ( 2) 
11c{i1111i sau păr/i sociale În societăţi 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. 

Crt•ditur Co r dat în anul Sca&d nt la 

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* 

C'ine ar alizat v nitul 

1.1. Titular 

1 .2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

•se <'.ffl'j) ff'a:;,â de la dcclorure' cadourile şi tmta(iilc uzuale primite din partea rudelor de gradul! şi al 11-!eLI. 
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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. 

Ci cur izat ,. ihd I Sur,11 \'enitufui: Seniciul prt-.st t/Obiectul ·venitul anual 
numele. adresa s,?enerator d~ venit încasat 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular DU Al/I Tl<U S p fj " Ge?i. . (; ,e . D. . . U.f: IJq A-lş 77JN NR .3 E X?EET 8UPf:R10R. . CotvfP~R7;f4E!Vh - • 
S/tL-4 R1u 53 9o-'; l?o/I/ Col\/ŞPJ A!T4 !vjARIAN+ ,9 VI~ "1U70 RIZ-'9 RI 

1.2. Soţl~Du !vj/TRU 
c--

1/;SfS'T-CVT PR. 1G/Vwr-D . S. P . 5U,Z,4u 

V101?El c,,:_g,1,._--ce-77v · • • 
I 1e=N/f .,lfl..;1i-fE/\/7-.47lE! 8 A-LA R1 ~ 80 600 RC'\ ' 

1.3. Copii / 
/ 

2. Venituri din activităţi independente / 
2.1. Titular / 

/ 
2.2 . Soţ/soţie I/ 

/ 
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor / ·- i 

3. I. Titular / 
/ 

3.2. Soţ/soţie / 
/ 

4. Venituri din investiţii / 
4.1. Titular / 

/ 
4.2. Soţ/soţie I/ 

/ 
5. Venituri din pensii / 
5. 1. Titular / 

/ 
5.2 . Soţ/soţie / 

/ 
6. Venituri din activităţi agricole / 
6.1. Titular / 

/ 
6.2. Soţ/soţie / 

/ 
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'• 

. Sur1a venJtulw: -.... · Sen·idul prestat/obiectul l V ni Cine a rti&llZat -.·enitul •a 
Nume, adresa J!Cnerator de veait .. îllt'lsat 

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 / 

V 

/ 
8.2. Soţ/soţie / 

/ 
8.3. Copii / 

/ 

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

Data completării 

... fi.'!.: ... ~ .. fi.: .. P.::. (.t;: 
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DECLARA TIE DE INTERESE 
' 

' I 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de Ext'f:RT s u ?ifR10R_ 

DUd!/1 'IRU ~'o/\/S,h4. N_Pt Iv/ARIA N-A _ , având func~a 
la D!!:?r CTl-lt- .bE &"\IVAIATE Ptlli3L1 c'-1 BuzA;., 

• l"' / V' ' 

CNP , domiciliul fju.fk . 

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, c-0mpanii!soc~etiiţi ,naţionale, instituţii 4e credit, grupuri ·de 
interes economic. precum şi membru în asociatii. fundatii sau alte omanizaţii nei?uvernamentale: . ·. 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 

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

1.1 „ .„. --~ 

.. -------------------2. Calitatea de membru în orga!lele de ci>~4ucere, ~dminist~r~ şi control ale societiţilor· Coll1el"i:We,·'ale . 
regiilor autonome, ale_ co~ptţ~,iQr/s~etăfil_cir·ft,aţi~n~~' ale insti~WJ~~ de .~c~~~it, ale grupµţil~ţA~ in~hş 
ec_onomi vernameiltalt: ... 

. . , ~ 

- denumirea i adresa -
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1. ... „ 

3.1. „„. 

---
----·=~--=---- --- --- ------------

========-------·----------



s. Contracte, inclusiv ceJe de asistenţă juridică, consultanţă juridica, consultanta şi civile, obţinute sau aflilte 
în derulare în timpul exercitiirii funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de Ia bugetufd~ 
stat, loca] şi diD fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul est~ 
acţionar majoritar/minoritar: 

5.J B<ndîdaruJ cbxrJ!r:rtrunde, l Irntituţia Pro:mura pin 
Data Vahirea CXIJlra:tmlă: au~afiN Tip.ll 

îrdm1i D.iraia µmumde'denumirea şi~ ckruinirea şi în:nrlirt;at cootra;tuluj cxr4rrdu1ui âXalăa 
OJJtr<dului OOre;a cootra::tul roiia:fu1uj 

Trtular . . .. . „. „. „„ 

V 
/ Soţ/9'.)ţie . . " . „ . „ . ··- V 

/ Ri.rle de gra:lul I I) ale t:ituhrului V 
....... . .... / 
Scridăţi anm:iale'Penmnă fizicii I/ ~ Anlalii fumiliale'OVirere 
iooiviruak; cWinete ~ 9'.ridăţi 
civile p:ofe9cmle S<lU ~civile 

// pofesicmleru ră<p.njere limitată care 
~µofesiadem«:a/~ 
t'IPO!ov• .,.,.,,_.....;e/furxJat:iil Aroatiî7l 

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

, ' ' ::>ţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5.b. Nu se declara contractele 
)Cietatî lor comerciale pe actiuni la care declarantul împreuna cu sotul/sotia 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 
iracter ul incomplet al datelor menţionate. 

Data completări i 

o 1. (~·S .Oo{S 
Semnătura 

••••••••••••••••• ••••• ••• •• „ •••• „ •••• • • ••• • „ • • •• „ •••• •••• •••• 
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