
Subsemnatul/Subsemn~t~, 
de C,o N <;1 t-i UL 

CNP 

DECLARAŢIE DE AVERE 

la 

, domiciliul 

, având funcţia 
p V/~(.,/ t.G _, 

' cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
- ·1. o d ţ· - t I că împreuna cu fam1 ia e m urma oare e: 

* J) Prin familie se înţelege soţul/soţia ş i copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alle 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 saa zona 

(I) .</i)J-<A ~îR .(i..,iC.1'ttTE I 

' 

MOc:tQJ de 
dobindire 



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

*2) La "Titular" se menţ ionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

r• 

. r. d huc "ti I Anul de fabrlt ţj i Natura ca Mn'4~d ..... _„ __ _. 

- ~ 

--------------------
,_-

---------
i.-

-----------,..--

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 afl ate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării . 

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

Natura bunului Data Persoana titre care s-a Forma 
Valoarea înstrăinat înstrăinării înstriioat înstdinării 

- - - . --

--L---
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IV. Active financiare 

l. 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. 

lastttuţ'a eare dministr azi I ! a I Des bis o a I! 
. 

$i adr~a atnteia 
Tipul . · Id/va) re la . 

~ 

~ 
i..-----

---~ 

-----
V---

-----
i......---

~ 
,.,----~ 

/ 

*Categoriile indicate sullt: (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, 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. 

tpul* 'Val area t 

*Caregorii!f:' indicate sunt: ( J) hârtii de mloare de/inule (fit/uri de stat. cert(ficate, vhligafiuni) : ( 2) 
ac(iuni sau părţi sociale î11 societăţi comerciale: ( 3) împrum11111ri 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 Jeasing 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 . 

••ul Scadeot 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'jne a realiut \li nitul nrrator de ve it 

1.1 . Titular 

I .2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se exnq1teazâ de la declararc cadourile şi trafa(iile uzuale primite di11 partea rudelor de gradul I şi al 11-len. 
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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 nai' at v i Sur. a venit\llui: Seniciul preitat/Ob1 c I "'\'~itlll a ual 
numele, adresa 2•eralor de veftit A 

1. Venituri di11 salarii 
1 -

1.1 . Titular 

~12-. /fl{
1

1JCL JJp Au.~ CoAJS1t.;Y<- /fk11re/u Oioo 
1.2. Soţ/s~ 

Cf P-JH1JL (::; /vf I L- St·~~ Fl}yL .ţ<;,,·s1.f)~ P-112..11/l!-t_A,)' I; .IJ'lw 
1.3. Copii 

Q-RA,()~ ~ ~· 4- /rl.o C41i c- I (JO! 
2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular i---

--------2.2. Soţ/soţie --i---

-------3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 

3 .1. Titular 
i----

3.2. Soţ/soţie -----
i---

----------4 . Venituri din investiţii 

4.1. Titular ~ 

4.2 . Soţ/soţie -----~ 

---------5. Venituri din pensii 

5.1. Titular - ---------5.2. Soţ/soţie ----i----

-----6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular -----
6.2. Soţ/soţie --~ ------
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. 
Snn11 vebî •f' · -··· Sen it'lul pr stat/ob •tll,, Cine a~ t :V nttul I. 
Nume..adr~ _t.tnerator de venit l ~ fnr:;„,tf 

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 
-" -----8.2. Soţ/soţie 

--------~ 
L---

8.3. Copii ------------
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnătura 

()f._. oJ.-zu 1t 
······························ 
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DECLARA TIE DE INTERESE 
' 

Subsemnatul/Subsemnata, Qic;;u f~ /"1 lrf.2ii f-AJ) - / /J;JU {-(___ având functia 
de GD 1U ~· D E 1~.---_-_-_-_ --la-.....,t1.---s- _,,(S_&u _ _,.1-:,...._. „-q L~. --({::0-~-, "f=p"--. .,f-:--,q....,.-fl ,{ f r{ . ? u &-'/~:. 

CNP , domiciliul ~ ~ 

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerc'iale, c-0nipanii!sotjetiţi ,naţion!il~ instituţii 4e c~iţ, grupuri ·de. 
interes economic. precum şi membru în asociatii. fundatii sau alte ornnizatii neeuvernamentale: . 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 

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

I. l .. .... 
-----

~ .. . ---------------
--------2. Calitatea de membru în o~a,nele de '?~µ<tu.cere, 'dministr~r~ şi control ale societiţilot eoni~r~lale,· 'ale . 

economic.. ale asoclatiifoi' sau ftin4atiilor o.ii 'ale âltor ~r~aniZatU neiriive'~ameiitale: ... ·„~ • , I .~ ". -

' ::=: . i~ 
Unitatea 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.l„„„ -- ---------
------------3. Calitatea de membru Îri cadru) asociatiilor pf.ofesionide silsau sindicale • -

3.1 .. „ .. li\Â. {.,Lll ~'vei... ;~d-<-C5..T 

t Calitatea de membru în orgimele de condueere, administrare şi contro], retribuite sati neretribuite, 
:Jeţinute în cadrul partid~lor politice, fun.ctia deţinută şi denumirea partidului politic 

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



5. Contracte, indusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridica, consultanta şi civile, obţinute sau aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de Ja bugetul ide 

--
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar: 

1rNituţia Pnxxtlna pin 
Ddta VahJrea 5.1 &neficiarul de crotnrt rund~ cOOndantă: careafiN TlpJl romu D.lrala 

txalăa pauneld&rurnireaşi ~ dcrunirea şi îro"Erlirţit cootndului cxritra:mJui cmra::tului ~ a:Jresa c.uma:rul 
TJtU!ar ..... „ ........ 

/ 

/ 

/ 
/ 

~~ ..... „ .... „~ 

f/ 
/ 

R!.rle de gradul I 1 J ale tituJarului V .... ........ 

/ 
&rietă1i c:amcialef Persmnă fi:zkă //V 
~ Nroaţiifumiliale1~ 
irrliviciJalc; cabincte ~ gri:tăţi V / 
civile fesicnale ..roetăti civile 

// 
JXU sau , 

pofeskmle Ul ră<p..nbe limitală care 
desfă?: -pofc . de mo;:1'/~ aa esia , 

·~ ,,......:dfurliiil Mriatif> 

ll 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 societalii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor. 

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

Data completării Semnătura 

02. . a_r L-o IJ 
•• •••••••• •• „ •••••••••••••••••••••••• -·· ···········,„ 
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