
, 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

, având funcţia 
C: C5P ·-~, 

' cunoscând preveu~rue art. 1.'h. um Codul penal privind 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 

J. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv 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), 
~r în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

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

Adt'esa sau zona ute dobtndJre 



* 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 

Natur 

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 . 

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

Natura bunului Data Persoana ciitre care s-a f.'orma 
Valoarea înstrăinat înstrăinării înstrăinat înstrăinării 

----------
---------
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IV. Active financiare 

l. 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 instituţii financiare din străinătate. 

Io tltufia car dmini&tr ză I I ! 
Tipul~ ţ al h• DHdli nanul Id/vaio re la ~ şi adrfSA ;ace5teia I 

. 
~ 

/ "' 
/ 

V 

/ 
/ 

/ 
/ 

( 

*Categoriile indicate sunt: ( 1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2 ) depozit bancar sau 
echivalente; ( 3) fonduri de im •estifii sau echivalente, inclusiv f onduri 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 ş i participările în străinătate. 

n,„. 

--

*Categoriili' i11dirnte s 11111: ( 1) hârtii d e mioare de/inule (titluri de stat, certifirnte, ohliga{iuni): ( 2) 
a<'(i1111i sau păr/i sociale î11 societâ(i 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: 

.. ... ························· ···· ·· ······ ····································· ·· ··························· ·········· ·· ······ ············ 

...... ············ ··· ···· ······ ·· ············ ····· ·································· ·············· ··············· ·· ··· ··· · ··· ·········· ... 
""""'N"()"Ţ"j':··············· ····· ··········· · ········· ··· ······· ···· ··········· ·········<· · ~;· ·· ···· ··· · · · · · ········· ·· · · ··········· - „ 

Se vor declara inclusiv cele afl ate în străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terf, 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. 

~ 

ereditar Contractat io anul / Scadeutl v ...... e 

,/ 
/ 

_,/' 

/ 
// 

/ 

/ 
_,/ 

. / 

/ 
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* 

Sarsa wabllli· Servidal pnstat/nt · . V 
• „ • 1:11.• 

C'iht' a rnlizat Vt'nitul - ~ -...-~ â1t 
numele. adrna •.2enerator de \·enit 

1.1. Titular / 
/ 

I .2. Soţ/soţie / 
/ 

/ 
1.3. Copii / -

*Se <'.H'eptea=â de la declarare cadourile şi Irata{ ii Ic u=uale primite din partea rudelor de gradul! 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 veniturile provenite din străinătate. 

Cine a realizat \' itul Sur a v nitului! SeniCJul pr ·tat/Obiectu1 VeaihlJ an al 
o numele. adre!a 2tnerator 8e venit ~--· 1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

f([;ff2}rÎ Cll tllklru:- ~(/((>; tcU~ /)(U{JZ{ t:Y ) 4 G-:t--2, 
1.2. Soţ/soţie .flfP ;SJ--z_(CPfi-< --
1.3. Copii ---
2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular ----
2.2. Soţ/soţie -
3. Venituri din cedareafolosin/ei bunurilor - - -

3. I. Titular -
-

3.2. Soţ/soţie -
--- .. 

4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular -
-

4.2. Soţ/soţie .__ 

-
5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie <fcJ?/?ZJr!Cvf c ,fd/J f J-T Pr'/f'UJ) ~ ' Pr-fid1r l tlrf ?ţ; 
i-ur/ r NI/, ' c-

6. Venituri din activităţi agricole ·--
6.1. Titular ---.....__ 
6.2. Soţ/soţie 

,..--.._ 

----
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- .. ~; ~-cS Suna vt ·,,,JUJ: ' ""'' - Stn · ul prntat/oblt~tul 'Venitul Cine ar Hiat venitul 
Nume.sdre.- 1!!1tt"rutor de v~nit - a fnt",OJt 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc / ~ I 

7. I. Titular 7 
/ 

7.2. Soţ/soţie I/ 
/ 

7.3. Copii / 

8. Venituri din alte surse ' -
8.1. Titular I/ 

/ 
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 t\ 
--{_ .-0 f 10 ~ ]; 

„.„.1 .. „.„ . „ „ \.,:.„„ . . 

Semnă~ura 

6 

,, 



, 

DECLARA TIE DE INTERESE 
' 

', ~v_ând func~a 
/~~, 

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

1. Asociat sau acponar la societăţi comerc'iale, c-0mpanii/sotjetăţi ,naţionale, instituţii 4e credit, grupuri de. 
interes economic.. precum şi membru în asociatii fundatii sau alte orrumizatii nei?uvernamenţalţ: ·. 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 

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

I. 1. „ ... .,/ 
[...../ 

~ .. 
~ 

~ 
~ 

~ - . 
2. Calitatea de membru în Oflapele de c~~d,utere, ~dmimsţ~r~ şi controJ aJe societăţilor. eomercWe,;'ale: 
regiilor autonome, aJe. co~p~J?Jî}C)r/socletătfior;'.P.a#~~al~ ale i.ttstît\f@~r de ~cţi~.it, ale ~p~rlfQ~ cje in~fes 
econoniic. ale asociatiilor "sau tuiidatiilor o'ri âJe altor ~rJ?amzatil nei(ivemameritale: 

„„:- ,. .„„ .. - . ·; 
: -:", ~- · " 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

\ Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1. . .. .. 

-----~ 
/ 

_/ . .. . , . . . .. 3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor pr.ofeSJon•le şi/sau smdicale .. 
( 

3.1 .. .... ,,.,...,-

I. Calitatea de membru în org~Jiele de condueere, adD;linisttare şi control, retribuite siui neretribuite, . 
leţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic 

?' I .1 „„„ 

/ -- ---------
---- ----- --- ---- --- - -----
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s. c~11tracte, incJusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridica, consultanta şi civile, obţinute sau aflate 
în derulare în timpul eiercitiirii funcţiilor, mandatelor sau demnitiiţilor publice finanţate de Ja bugetuJ ;d~· 
stat, t oca) şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţio11ar majoritar/minoritar: 

Instituţia Pioceduia pin 
Dă!a Valoorea 5.1 ~ decootroct nunele_ <XI1ba:tariă: caieabt Tip.ll 
~ 

Durata 
~derumireaşi ~ cXrumirea~ îrmrlirl;a1 cootr.dului c:mtra::tu1ui i txalăa 

are.a crntra;tul 
aritra;tuluj CXJir.du1ui 

TitU!ar • . „ . . . . •• . „ .. , -/ 

, 
/ 

/ 
/ 

/ 
Soy'*„ ... „.„.„~ / 

/ 

/ 

Rirlede grcrlul 111 ale titularului / 
............ / 
Scriemti am:n:ialo'P~ frz.ică / 

~ A.'lriaţii fumilia1e' Obinete 
/ 

/ 
iOOivicbak, cabincte ~ &rietăţi / 
civile JXUfesiooale !al! 9XÎdăţÎ cMle 

V pofesionllecu rap.nbe 1imita1ă care 
~imfesiadem'OC3/~ 
nPOI - d furltii/ Aroatifl 

IJ 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 c~ntracteJ~ 
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. 

Prtzenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
1racter ul incomplet al datelor menţionate. 

DataD!~t~ \~ . ....... 1 .. „ .... „ ..... „ .•.. „ •. . . . . . . „ . .. . . ~~·-· ···•"'" 
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