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DECLARA ŢIE DE A VERE 

I ' 

Subsemnatul/Subsemnata, GµEO e 6Ht: M1tt11-tEL1 
de f;.EEE~ENI .JuP®tJ R Ja _D.s.P (QuJtlv 

, având funcţia 

-- ' 
CNP , domiciliu) 

~unoscând prevederile art. 292 din Codul penal priYind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere ' 
că împreună cu familial) deţin următoarele: 

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

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusi v 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 circuitul civil. 

*2) La "Titular" 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 inclusiv cele aflate în alte ţări . 

Adresa sau zona 
Alll:d Cota-

dobâlitlJriJ Su_prafafa arte 



* 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. 

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

·I -
' t ra M. ca Nr. de bociţi Anul d fabriraţi odUI d dn.t.A-..lir 

/kJl()TUelsM OPt:;L -Cffl2AVl/li I 2tkJ2 Cd N PIJ-R Ml:::. 

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. 

„ 
• :- D - . ' Daciiere sumari An•I doWDdirii . -Y-- ~'j -

~ 

/ 
/ 

~ 

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

Natura bonului Data Persoana către care s-a l''orma 
Valoarea înstrăinat instrijjnării înstrăinat înstrăinării 

.... --- ) 
__.. L.---' 
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IV. Active financiare 

1. 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 . 

le tituţi c re adut.iuhtr zi 
\alata 'Deschi 

. 
Ti~ul* în JIDUI Sold/valoare la zi si adrna Mesteia 

r--- ~ 

) 
/I/ 

7 
/ 

( 

*Categoriile indicate sunt: (I) 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 inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

~mUcal titiu/sol'ietal â în car persoana nte Ttpwl* "' N••r de,'Jitluri/ 
Valoarea totlll la zi aotionar sau asociat/beneficiar de împrumut cota de oarticinare 

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

/ 
/ 

/ 
~ - --

*Categoriile indicate s11111 : ( 1) hdrtii de mioare de/inule (titluri de star, certificate, ohligafium): ( 2) 
acfi1111i sau păr{i sociale t11 societci[i comerciale: (3) tmprun111t11ri acordate fo nume personal. 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

··: •••••... ••.•••••••.••.. .••••.••••••.. ;;z •••••• ••.••••••• •• ••••....•••.••••...•••••.• ••..••.•. •• •••.•• .••.••..••••• •••. •.... 
NOTĂ : 
Se v or 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. 

.,. 
1 I : 

C:.'r t'ditor Contract t ÎD ii u1 I Scadent la &ea -
~ 
/ 

V 
/ 

( 
-

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 a realizat venitul 

1.1 . Titular 

1 .2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

"Se ercep tea=â de la deci aru re cadouri!<' şi tratu/iilc 11=1wle p rimite din p artea nulelor de gradul! şi al I J-lea. 
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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. 

,_ - ~- -· 
Sursa venitului: St>rviciul prestatJObiedul Venitul anual Ciae a realizat,. 'tul 
numtle. adresa ee.mecator de 'en.it ÎK.lllt 

1. Venituri di11 salarii 

1.1. Titular 

'Gt1BJl2 Grtt /YJJHl}lL=LA- /J ~ p f(1(J;) Â-1 J .c A-Llf-!2 /( „ 3D11r({) 
1.2. Soţ/soţie 

'hHfh~6ttt:-- J{)lt/El PL!Llt 1'{; -7..P6V 
1.3 . Copii 

- " 2. Venituri din activităţi independente J 
2.1. Titular I 

I 
2.2. Soţ/soţie I 

I 
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor I 
3.1. Titular I 

I 
3.2. Soţ/soţie I 

I 
I 

4. Venituri din investiţii I 
4 .1. Titular I 

I 
4 .2. Soţ/soţie I 

I 
5. Venituri din pensii I 
5. I. Titular I 

I 
5.2. Soţ/soţi e / 

I 
I 

I 

6. VenÎturi din activităţi agricole ( 
6. I. Titular "' -----6.2 . Soţ/soţie 
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"' Suna vcnitttf ... Sl"rvitiuJ prestat/ohfectnl V -. 
Cine a re:illzat venitul . i I 

Nume, adrc1a _generator de venit încu:at 
7. V eniturl 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 constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnătura 

. Q:?. · .. Q. ?.: . 2olf!. .. ... 

r 

- - I 



DECLARA TIE DE INTERESE 
' 

Subsemnatul/Subsemnata, GHEo/2GHE N//11/ltL.!J , având func~a 
de te ffc=Rt!-/\1/ J-u PffiDR. la t1. S' P. 6fll..='..:?-tfu---""'-="--- - -
CNP _ , domiciliu) 

. I ' 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul pena) privind f aJsul În dedaraţii, declar pe propria răspundere: 

1. Asociat sau acţionar Ja societăţi comerciale, c-0mpaniilsotjetăţi _naţion~le, instituţii de c.t"ediţ grupuri .de. 
interes economic., precum şi membru în asociatii. fundaili sau alte oN.anizatii ntt?uvernamenta]e: 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 

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

1.1. ... „ ,----...... 
/ 

/ 
( 

-
2. Calitatea de membru în orgaµele de co~4u·cere, "dministi::ar~ şi contro.I ale societiţilor· cC>n.terclale,···a1e: 
regiilor autonome, ale. comp~~)Qr/socletăfilorJ~aţiq_!i~J~, ale in.sti~@~ţ" de.):ţ~~it, ale grup~ţ'tl~ţ-4e inţ(\feş 
~onoJilic. ale asociştiifor satJ fundatiilor ori ale altor Ol:'aailizatil nei!iivefuainent.ăle: · · . , „:-'. · .:-- · ·:,; • 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1„ . ... - ) 

/ 
( 

.. ' . . . .. 3. Calitatea de membru în cadru) asociaţiilor pr.o!eSionJale şi/sau smdicale -
3.1.„ „. 

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

t Calitatea de membru în org~ne1e de condueere, adn:Unisfrare şi control, retribuite sati neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, fu~cţia deţinută şi denumirea partidului politic 

~· ·_)._. _„_„ _____ _______ -=--- - - - - - - -------- -------- -

~ -- ------ ------ ---·-- -

1 



• 5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridica, consultanta şi civile, obţinute sau aflate 
în derulare în timpul eiercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de Ia bugetul :··d~ 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statu) e~t~ 
actionar majoritar/minoritar: 

' 

IrNituţia Prootlua pin Ddla V~ 5.1 Balefidarul re C(Jltra::t runde; c:mtr.danfă: caieafoo Tip.ll IAirata în::hOaii 1rAală a ~denumirea şi~ dmmireaşi ~ crntra=tului cootra:::tu1ui 
aizesa cootra:;tul 

cootra::tului <XJiia::tu1ui 

Trtular .... .... .... „. 
'\ 

&~~ .. „.„ . „.„~ I 
Rirle re grcrl.tl 11

) a1e titularului / ........ .. .. 

Scridăti romciab'Penmnă frzX:ă 
~ Mriaţii fumilialelavime 
irrlivi<Ualc; cOOinete ~ &x:idăţi 
civile JXOfesiooale SlU ~civile 
~rurap.nlere limita!ă care 
~aăpofesiadeavoca/~ 
~- ·~11JOJ&a1e'Ftrrl6' A.roatii2l - ,_ __ 

1
> 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 
ocietatilor 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 
aracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnătura 

cU:.0.5..:2fJ.l..f? .... „.„ .. 
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