
DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul/Subsemnata, ) ;V 1'z;u' & !;!Czf= V 
de E tffi-Rf .far f..PEP_t!K la D ~ri-e l6C/-edf/_ _. __ _ 

, având funcţia 

CNP _ , domiciliul J};tf-dtc( ; ~ , 

' cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
- f ·1· I) d ti -t I că împreuna cu am1 ia epn urma oare e: 

* J) Prin familie se înţelege soţuJ/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări . 

*Categoriile indicate sunt: (1) 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 proprietarnlui (titularul, soţul/soţia , copilul), 
ar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

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

Adtesa sau zona 



* 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 

------·------

------
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 decl arării. 

Anul dobiadiHi 

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

Natura bonului Data Persoana cltre c.are s~a Forma 
Valoarea înstrăinat instr!iinării înstrăinat înstrăinării 

--- " --,------· 
-- --
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IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de econommre 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 instituţi i financiare din străinătate. 

11 lustit11tia care adminiitreui ,I ' I Jlf'schis :în an1tl : :Tipul V•luta Sold/v loar la zi .., $i adr~sa acesteia ' ' . ' ~ 

~- -
r 

.. -...... -·-
-----_.„--

.. .--

.. 

-------------
„ 

---------

*Categoriile indicate sunt: ( 1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; ( 3) .fonduri de investi/ii 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 . 

Emitent littu/so'Ciet t în care ixnoana te N•Alir d .~tJurl/ 
„ 

aetionar sau a»0eiat/benefieiar de .împrumut 
Tipul* cota de participare aJoarea toUll • i!!I 

------------------~ -· --„„ .. „ --

------------/ 

*Categoriile indicate sunt: ( 1) hârtii de \'a/oare def inule (titluri de stat, ('ert!ficate, ohligafiuni): ( 2) 
acfi1111i sau pi'irţi sociale i11 societă(i comel'Ciale: (3) Î111prum11t11ri acordate 1}1 nume personal. 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care însuma!!_depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: - - ·- · -· · - -- - ·· -::.::> 
. ..... „ ,; : ·."'": .........•..... •. ..•... • ........... ........... ............. . ..... .. .. . .. ....... ... ......... ... .. ....... .. . . .... · ···•···· · 

. . .... ····· ······· ···· ···· ······· ···· ·· ··········· ·········· ········ ····· ·· ··· ····················· ··· ····· ··· ····· ·· ...... ········· 
·-. . -···---..! ····"N'6"î"A':'······· ··· ······· ······ · ···················· ········ ········· ··· ·· ···· ············· · ·········· ···· ···················· ··· 

Se vor declara inclusiY 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. 

Crtdţtur 
I 

Contractat În anul IJ Scadent la I • e 
-

,,.__ -· -----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* 

C1ne a ttâlizat naftul Sarsa vftitulul: ServiduJ prestat/Obiectai Vellbl__. 
numele, adresa eeuerator de venit •- -t 

1.1 . Titular -
~·---· -~ 

1.2. Soţ/soţie 

J.3 . Copii 
/ 

(__. ---- - -·- - - -- ----- --- -· -- ~ 

*Se i'\H'plea:.â de la declararl' cadourile şi trata{iile uzuale 1u·imite din partea mdelor de gradul I şi al 11-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 venituri le provenite din străinătate. 

Cine a re~lizat naitul Sursa nnitului: Senidttl prest<At/Obiectul Venitul anual 
numele. adresa 2enerator d~ nnit iDntat 

1. Venituri di11 salarii 

1.1. Titular 

N1'ra iUJRJclr tJ °J p ~(-2:fkj JfJ--1.-1J-Rilf T 07}of_. fJ8 
1.2. S~ţ/soţie .. ·-- ·--- -_,. 

~ 
1.3. Copii v 

/ 
2. Venituri din activităţi independente / 
2.1. Titular // 

/// 

2.2. Soţ/soţie , V 
„/ 

3. Venituri din cedareafolosin/ei bunurilor / 
3.1. Titular // 

/ 
3.2. Soţ/soţie / 

7 
4. Venituri din investi/ii / 
4.1. Titular / 

/ 
4.2. Soţ/soţie / - -
5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

/J t'ru urel/tfJ - h1> f?1'AtJ {!,/JIJ fJ{ ~N'ldif M ,4,,N /8(,((3.. .PFN6/ 0;..11/l:__ ·(JG fJ//tJ 
5.2.

1 Soţ/soţie I 

6. Venituri din activităţi agricole '::;:, 

-------~- -
- . .. 

6.1. Titular .. 
. --

.... ----· --- .--
--· 6.2. Soţ/soţie ---.--

-----( 
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-
l 

Su~ venitului: '-' Se.rvtclulpreStatlobl~ttar Ll'enituJ CJne a reauzat vtnit1al 
Nume.adraa - eentrator de venit 1·n.,..,at 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7. I. Titular ---- -. -·- ·- - - ~ ... 

7 .2. Soţ/soţie ----- -

-------· 
7.3. Copii v----

--------~ 
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 

~h .·. w. (f..„ .?:-.(. .~ i .... 



DECLARATIE DE INTERESE 
' 

Su bsemnatul/Subsemnala, !V /tlf f'ue J:,;~,f--
de ('f:fţ;K:T h11~r~/(}/2- ' la ZJ ,p 

, având func~a 

CNP _ , domiciJiu) ;f)tl?f/IJ ' 
I 

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerc1ale, c-0mpanii/societăţi ,naţion~le, instituţii de cl"ediţ, grupuri ·de. 
interes economic, precum si membru în asociatii, fundatil sau alte ol'28nizaţii nti?uvernamenta)e: . . 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 

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

1.1. „ ... ,....._ ---·- ---- -·-
·---···- ·-· ···--

A--A--- .. --
-·· .--

------·-· 
,,,---- --

. Calitatea de ni,., ..... ;.,. „ m or anele de comhicere -dministntre I control ale societi o „ 
2 . ~ -- . V . ·:.„ " · '„· ~ -. „ ş __ . :._. .. . til .r ~m-:r~We,_ ~le. 
regiilor autonome, ale_ co~p~~!iJQr/sotjetăfilo~\µaţj_qpale, ale mstih!-@or de„cre~1t, ale grupurilor .. de intei~s 
~onomic. ale asoclatiiJor "saq tuitdafiiior o"ri "ale ;dtor t)1:-ii~i.Zatil neirilve'fuameiltale: . . . _,. '· -~::· '.':. . . ~ 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1.„„. -

----
----

3. Calitatea de membru în caaru1 asociaţiilor pr.ofesio~•Ue şi/sau sindicale , 

3.1.. ···:.:..:· :__ ___ ___________ ___ ---::-=-:--==-::-:--:-:-~----==~======-
. ·-··· ·· ····. -- --·--· . 

-I. CaUtatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sati neretribuite, -
letinute în cadrui artidelor olitice functia de • ută i denumirea artidului olitic 
.!. ... „--

--- ------·---------- ---------
- ·-- - -------= 



5. Contracte, inclusiv ceJe de asistenţă juridică, consultanţă juridica, consultanta şi civile, obţinute sau aflate 
în derulare în timpul exercitării func~ilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de I.a bugetUI :d~ 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar: 

Trtular .. „ . „ .„. „„ 

~9'.)ţie .. „.„.„.„-

Scridiiti canen::ialdPenmnă fizică 
~ Mriaţii fumiliale'Obiree 
iOOivicilalc, c@inete~ ~ 
civileirofesicmlesau ~civile 
~ru rap..mel:imitalăcare 
desfăµl'ă imfesiade a\IOCâ/~ 

-..-.-m.IA' Ftn:iaii/ A<o:iatifl 

Irsituţia Procedura pin 
coo!ndantă: careafiN 
derumirea~ ~ 

OOresa coommd 

Dala Valoorea Tlp.11 îirllOerii n.irata 
cmtra::tului CCl1lndului lXalăa 

cxnmoului CXJindu1ui 

JJ 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 
)cietatilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu sotuVsotia si rudele de gradul 1 detin mai putin de 
Yo 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 
1racteruJ incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Sr' 

.(J/.L.L!f...„ .<J.1:/..i. ..... 
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