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DECLARA ŢIE DE A VERE 

cunoscând prevede• m: art. 292 din Codul r"'" „:·; ;.·iud falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
- ·1· I ) d . - t l că împreuna cu fam1 ia eţm urma oare e: 

* 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: (l) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
·x travi lane, dacă se află în circuitul civil. 

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul. soţul/soţia, copilul), 
ff în cazu l bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

N OTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări . 

Adresa sau zona 

UNCt/l{f-l!Nu 00 fJ v lf-

UNu'tl /2rhJu .d '1(1..... 



* 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. 

JI . Bunuri mobile 
l. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iabturi 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 declarării . 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele J 2 luni 

Naturtt bunului Data Persoana către care s-a Formn 
Valoarea înstrăin:it instr:'iinării iostrlinat înstrliinirti 

-·-- , ----~-
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JV. Active financiare 

J. 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 institutii financiare din străinătate . 

lnstih1f a ca1·e administr nz~ 
Tipul I IDHchi în anul Sold/\·a1 r la 

a şi adr~2 aceţfefa ~ 

' 

[__---
~ 

---
---------~ 

/ 
/ 
" 

*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 ş i participările în străinătate. 

Tip•I* Valoarea totllll b 

*Categor;;le indicate sunt: ( J} hârtii de mioare de/inule (fitiliri de s fat , cert!ficate, ohliga/iuni}. ( 2) 
acfi1111i sau pârfi sociale În societă(i comerciale: (3) Împrumuturi acordate 1/1 nume personal. 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentu) 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. 

-
C~ditor Contractat în anul ' .'cadrat I V.-rt 

CWn1-i1 /1-GRfWUf .!ol.J,- emJJ- jY-1? 1t1 7r k · 
/Jrt(+ru 1< '/4Jf<:J ~),)I ~ J /t . 

-

----------..-----:::: 

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* 

Sana-w: - .. : Serviciul prestat/Obiectai V - - -·· ' <.1nt' ar izat vrnttul ~~ lt 
' nulllde, lldttsa ~nerator de vemt 

1.1. Titular 
~ 

---------1.2. Soţ/soţi e --------i....--------1.3. Copii / 
( 

•se exceptea:::â de· la declarnrc cadourile şi tratafiile 11z11ale primite din /)(fl'fea l'lldelor de gradul I şi al 11-lea. 
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VJJ. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizat e 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 -. realizat ,·enitul Sursa ·~nitului: Senidulpr tat/Obaec I Vonital aaual 
numele. adresa 2Herator de voit f11ntat 

1. Venituri din salarii 

l.l. Titular UUCJuRt.~U. Â.JP ~ Â-JflEf!JWl (f'yJ e eA./vr)U /O:f//.2 k · 
eflU J if/N A-

1.2. Sot~U/J@iu~U ~ t ~ ~7f7.. Jownouf J'f.!.t.. ~~u; C:,0)Jl)'l-t2f'R fetV'lisi .it. /46-:rt; 4 
tMw<L~ 

1.3. Copi i U IJ6t../ /lEN<J lh-<> e#f/ {.: /()t0! h · 
{3fh-'j u C/4-- f1{-nnv1 ,9--

2. Venituri din activităţi independente 

2 .1. Titular 

2.2. Soţ/soţie --L--

--- -
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 

' 

3. l. Titular fJ V Gu 1Q01N IA ~ z cf?t11. .folv· Îl'il!JJ $<1'l. l &. (!ţ;AJ/(?/(lf ;:iJeJ/i'rai:'IU ft.!oo . !J> . • 

6\2.,. 1·f' 0 rr-
3.2. Soţ/soţie- UJJGufle/1NlJ ~j C. {2ftri. ~Lu r~NS' S/Z( IJu..fJJ dMJ~ /Al~· 0-r;ru.:- l;too fet • 

tMmiL - trv M.4lhJ 
4. Venituri din investiţii 

4 .1. Titular -

------4. 2. Soţ/soţie ----
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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..... -,.. -:-~· ... ..._ ' . . ,-~ ,, 

Suna venitufm: - „~ Servkinl prestat/obiectul Vt!nJtU)M CJae a 1'ealiz8t venitul 
Num~Qdraa 

" 
2enerator de venit int1Slt~„ 

7. V enitttri din premii şi din jocuri de noroc -
7. L Titular -

~ 

, ____ „-- -
7.2. Soţ/soţie -

-- , , ----.-_, 
7.3. Copii ,-

~ -----
-----~~ ----

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular - --

8 .2. Soţ/soţie ------------c.-----

8.3. Copii 

--------(_ 

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

Data completării 

/4 :J~f. ~ry. ....... ..................... .. 



DECLARA TIE DE INTERESE • 

~bse~uthd!Siibsemnata, r lt!JG<..1 f'2Fllrvu. ('}Tc./J7>1VA - 1ltt./;fiJ A-" , având func~a 
le . _ '().1::-e/'~ f?.. IV r UJT'yJ la Js-1 f2f ef; lf-. __ 4L_,_ J Fiu ff (jf/2:: ~- IJ-L . ./ ~ 'fjyffi-, 

:NP . . d nmlr; t:!•I -~ ,f;f.U, 

- ' 
unoscând prcvrocrik iart. 2Y..l -·•' L'vuut penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere: 

1. Asociat sau acţionar lS! societăţi comerciale, c-0mpanii/socletăţi naţionale, instituţii tţe credit, grupuri ·de 
. b ~ • ~ ntereI economic, precum şi mem ru asociam. fundatii sau alte orpruzati1 ntf!uvernamentalţ: 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 

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

. J. . .... - - -
„ 

---------~ . 
. Calitatea de membru în organeJe de co~d,ucere, ~dmimst~r~ şi control ale socfetlţllor conierclale, ·.-ale: 
~gillor autonome, ale co~p~~!},lor/sodetăţUoţ-,paţi~lllJ.l.~ ale ittsti~îffl~~ de '.fr~d.it, ale grup~tj•~t"<!e intefes 
'.onomic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale âJtor 4>r2anizatil neirtivernamentale: „ 

„ „ .. 
Unitatea 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denumirea şi adresa -
I „„.:- ·- - „. 

--~ 
-- - -------------<.:::: ·- -

A . .. „ . .. 
Calitatea de membru in cadrul asociaţiilor pr.ofesionale şi/sau sindicale 
..... -----~---------------------

Calitatea de membru în organe)e de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
inute în cadrul partidelol politice, funcţia detioută şi denu~~e~ ~artiduJ~i-p~olitlc 

--- -- - - · --- ------'-------- .. -- -

··------· - - - ---- --- - --------- --- --------
-:-=-=-- • - --- - ·----

<... - --·-__ . _ _ _ 



s. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridica, consultanta şi civile, obţinute sau~ 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de Ja bugetuf d~ 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar: 

hl<tittţia Proorllra }Xir1 
Data VabJrea 5.1 Bad1ciarul de C(Jl!ra:t: rA1Inek cutnaariă: carea fi:s TJP.11 IXna1a 

prenumele'cknmirea şi adresJ dcrumirea şi ~ crntra'.::tUlui 
îrrlrierii tlalăa CUira::1uJui 

~ cmtroctul CU1ll<dului W1!a:fului 
Trtular .. .......... „. 

-- - ------ - - - - -- -------··-~ -> - -- - -- -- -·· - ·-· 

- [_-----
~S'.lţie . . ... ... „. ··- _,,., -----------V 

/ 

de gndil I I) ale titularului V ...• „ .... . 

/ 

~ ccmmab'Penwnă fuXă 
utOOzmăl As:riaţii fumiliale' ~ 
-rlividlalc; cOOinde a9Xiak; !lrietăţi 
ivile i:xofes>cmle sau~ civile 
rofesi<mle a.i ~limitată care . - . - -- - ---- - -·- - --
~pofesiadeavoca./~ - --. . ·· ---
2TVQJ.11:111JO aaie'Fin:l<iiif Nn:iatifl 

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 

ul/so!ia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5.b . Nu se deciara c~ntractel~ 
ietatilor 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 actiuni lor. 

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

Data completării 

14-os itJ 1l 
tura 

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