
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, .'&A h î ( to{ O rp A. UL l NA 
de '1NS?f\ID /S W'i' ERiorS-- la bS.? - c: s P 

, având funcţia 

-----
CNP __ , domiciliul ~0Qh7, 5 ill 

--~ I 

' cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, decJar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia 11 deţin următoarele: 

* J) Prin familie se înţelege soţul/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) foresti er; (3) intravil an ; (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), 
ff 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 

.Q_ 00 3 

Modulele 
dobiJutire 



* Categoriile indicate sunt: ( l) 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 

.I ~ 

Natura Marca r . de buc ti Anul de fabric ti Modul d tlebWire 1 ~ 
~ 

~ vTOlU R-L'S\l ~ ROM ~ ~oo+ C..un~A~u\-~~ 

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. 

•dirii 

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

Natura bunului Data Persoana catrc care s~a Forma 
Valoarea înstrăinat înstrăinării înstrăinat înstrăinării 

---------r-
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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. 

la tituţi nrc administr ză ! 

si adresa -acesteia I :.fipul* 'al ta D . chli în anul · ldf valoare la 

/ 

V 
/ 

/ 
/V 

I/ 
/ 

*Categoriile indicate s11nt: (I) cont c11rent sau echivalente (inclusiv card); ( 2 ) depozit bancar sau 
echivalente; (3) f onduri de investi/ii sau ecMvalente, inclusiv f onduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente an11/uifiscal 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. 

F.mitrnt tîtJ~ 111
• • tra în care pe a este N•mlr de lithtri/ . 

actionar sau Ho~iat/baeficiar de împrumut Tip•I* cota de 1Jartidna1·e Valoarratcitallb 

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

// 
./ 

*Calegorii!e indirnte s11111 : (I) hârtii de \'a/oare de/inul e' (titluri de stat, certificate, obliga{iuni}: ( 2 ) 
ac{izmi sau păr{i sociale in societci(i comerciale; ( J } i'mprumuturi acordate 1/1 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: 
S e vor 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. 

Cr ditor Co tr ct t în aaul ' Se dent •a .t1 

----~ 

"!3c R .:Lo 1+ ~ot2_o .J~ 1-on 

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 aJe angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

Cine 1 rnlizat venitul 

1.1. Titular 

I .2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

n1ciul pres t/Obltttill 
nerator de vc it 

*Se exceptea::â de la declaraff cadourile şi trata(iile uzuale 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. 

f 
Sur. a veni 

„ 
Seniaul pre tariObiectul ealtlll anual Cine a realizat nnitul Ut: 

numeJc. adresa 2tnerator de venit ..... , 
1. Venituri din salarii 

I. I. Titular :±1\ ~;:::(~lu ':b. & -p - c. ~-r ~-t-4-U Sf\ U~-R.J.\ > 5j.':/--9L, 

~ (T0 l). H-1\--
1.2. Soţ~ ? A: l)\ +:<' R i\ r't' 9~ttt-Li\ ~t ~' 14A:Z:i' !M f Sl\-lA-~v 'V j?J ,(\oo 

\ 

nfu.~r\ ~ cA'ţlf\1i uaîi' IOt-\-FL 
1.3. Copii 

\. ' 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular / 
/ 

2.2. Soţ/soţie / 

3. Venituri din cedarea folosin/ei bunurilor 

3.1. Titular 
~ 

~ 
3.2. Soţ/soţie ~· 

/ 

4. Venituri din investi/ii 

4 .1. Titular / 

~ 
4.2. Soţ/soţie ~ 

<.... 

5. Venituri din pensii 

5 .1. Titular 

~ 
5 .2. Soţ/soţie ~ 

l / 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular 

~ 

6.2. Soţ/soţie ------
5 



- -, 
Sursa venii lni: ·· "~ Sen·icfol prcuatlobfect • )}t Cine 1 r Uzat vtnitof i t. 
Nom~ adl'et• szţnerator de venit - ,_ - i fi ,·,~.-t 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7.l. Titular 
î 

/ 
7 .2. Soţ/soţie / 

/// 

7.3. Copii 
, / 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 

8 .2. Soţ/soţie 

8.3. Copii :"tAht'-\R.O{U /\. . DG t-1 î> ~ f>t-.lD~'t-:- loof 
:) 1t °' =ri °1<.f\ ~ lJ bi bGi H!:'S l\l. o [A-\\'~ /ooR 

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

Data completării Semnătura 

.... 1.f.·. ~~ .. '~.9.1.f. ........ . 
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DECLARATIE DE INTERESE , 

SubseJJ\natul/Subsemnata, f. Al\'\ -t"; f(.0 ~ U °fAV L~ }j A- , având func~a 
de /NS~C:c..fl)@- ~u'ţ>E~:~tt_ la :DS ~ - ci ~e \6u'-ţ-,fy\.î 

„ . 
CNP ..2+ooG l3~o~e G.f , domiciliul ~V HW 

1 
~!}._ IJ t+"\'RM', ~ \J}ţ I ftp 'l?.. 

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

1. Asociat sau acfionar la societăţi comerciale, c-0mpaniilsoc~etiţi ,naţionalt; instituţii de ci-edit, grupuri de. 
interes econom.ic.. precum şi membru în asociatii, fundatii sau alte orEanizatii nei?uvernamenţa~: 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale sau păqilor sociale 

de actiuni şi/sau a actiunilor 
l. J. ... „ 

. ------
~--

--- -... -· .... -

-··· --- -.. --· 
_,.-------

-------
2. Calitatea de membru în orgaJ.lele de co~~u·cere, fdministr,:ar~ şi control ale societlţilor CoJJietcla1e,"''ale: 
regill~r autonome~· al·~· ~omp~~W~r/s.~etă~tiţ ~~aţi~~~-~ _a~e, ~~!m~~ d~}~-~-~.it, aJe grup~r,U~ţ-~ inţ(!ie~ 
economic. ale asociatiilor sau fun<;lapilor on ale altor. OrJ?amzatil ne2flvernamenWe: . ' .;=: ,,, · .':. · . . 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1.„ ... -----„ 

____ ...-----· 

-------·-
__ „-------

,/......---
,.. . . .. . . . .. 3. Calitatea de membru ID cadru) asoc1aţiilor pf.ofesionşle şi/sau smdicale „ . 

3. 1. .. .. . 

~-- ---- " 

__ .„„.-

--
4. Cal~tatea de membru în organele de condoeere, ad~inistrare şi control, retribuite sau neretribuit~ 
deţinute în cadrul partidelor politice~ funcţia deţinută şi denumirea partidului politic 

-------
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5. Contracte, indusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridica, consultanta şi civile, obţinute sau aflate 
în derulare în timpul exercitării fun.cţiilor, mandatelor sâu demnităţilor publice finanţate de Ia bugetuf de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar: 

1nstituţia Procaiura pin 
Thita Vakarea 5.1 ]3ene6ciarul de caJtr.rt nunek; a:utitdmltă: careafN Tlf'Jl în::heKni Durata 

~chunireaşi~ derumirea~ uoafuţdt cootra:tului cnJtra:t.i1ui tdalăa 
antra::tului cx:mcau1ui OOresa CIJ11Ia:tul 

TJtular .. „. „. „. „„ 

/ 

Sc~9* .. „ . „.„.„- ,/ 
/ 

,/ .. 
R00e de grOOul ] I) ale titularului 

, 
, .. 

' ' ····· ······· _,/ 

/" 
,/ „ 

SOOe1ăti ccm:malelPera:mă frzkă / ' . 
~ Mriaţii fumiliale'Qbiooe / 

, 

irrlividlak; abnete~ ~ ( 
civile pofesimale !illl ~ civile 
JXOfesi<m1e ru~ limitală care 

-pofc . de avoca./~ ~ esia ' 
""'°'- ,» ·e1Furrliiil Aroanfl 

'l Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
2l Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinută titularul 

, ' ' 
1tul/sotia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5.b. Nu se declara contractele 
.~ietathor comerciale pe actiuni la care declarantul împreuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de 
Io 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 
racterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnătura 

... .!f.-„Q.Ş:„~.o.H~ ... „ ..... . ············~~„ ....... „.„.„ 
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