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Subsemnatul/Subsemnata, "16/-/Ethlb« //7- 	 tom?2,:er 	 având funcţia 
de 	 6-7&coir-/-4,   At ‘i 

/74 	pci-oc,z2n44-1- 

CNP 	 , domiciliul 	f7r, z1.4,  

cunoscând prevederile art. 292 . din cOdul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie 
răspundere 	 . 
că. Impreună  cu famj1ja deţin următoarele: 

*1) Prin familie se in ţelege soţullsaţia ş  copiii -aflaţi în "intreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

I  

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier -, (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de 
terenuri extravilane, dac ă  se află  în cirCuitul civil. 

*2) La "Titular" se menţionează, în caul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, 
copilul), iar în cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

• 

N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv cele.aflate în alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: (i) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacanţă ; (4) spaţii cornerciale/de 

o 



producţie. 
*2) La Titular se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţuI/soţia, 

copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

11. Bunuri inobile 
1. AutovhicuIeIautoturisme, traetoare, ma şiui agrieole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de 

transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

- 
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2. Bunuri sub formă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colecţii de artă  şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare 
însumată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOTA: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă  ele se af1ă  sau nu pe teritoriul 

României la momentul declar ării. 
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111. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstr ăinate în 
ultimele 12 luni 
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IV. Active financiare 



1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă  valoarea însumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor declara inclu şiv cele.aflate în bănci sau instituţii financiare din str ăinătaţe. 
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______ 	_____ 	 H : 	 •_. 

l 	 . 

. . • ,. 	, 	J: 	
: 

*categoriile  indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investi ţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele. aferente anuluijiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi împruiiiuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însumată  a 
tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 	• 	. .• 

NOTĂ : 	• ..: 	, 	. 
Se vor declara inclusiv rnvesti ţiile şi participările în străinătate 
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*categoriiie  indicate suiit: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certficate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale însocietăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 

3. Alte active producătoare de venituri iiete, care însumate dep ăşesc ecliivalentnl a 5.000 de euro 
pean: 	 . 	- 



NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în str ăinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii einise 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 str ăinătate. 
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Valoar 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă , din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
institu ţii publice române şti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele 
decât cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro * 
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*Se  excepteaz ă  de la declarare cadourile şî trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 
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., 	VII. VenitUri ale deClarantului şi alC membrilor săi de familie, realizate in ultimul an fisCal 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările ş i completările 

ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate. 
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Cine :I re..cdizat V enitul Stirsa veniturui: 

nurnele, adresa 
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1.2. Soţ/Soţ1e 
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1.3. Copii 

2: .Veniţ,uri-diti ,I( ii -rli,l{i hylependente 

2.1. Titular 

2.2. SoVsoţie 

3. Pciiituri din cedareafolpsynţei,hiuwilor 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/saţie 

4. -r'cnilliri (lin inwsti 1 

4.1. Titular 

4.2. Soţisaţie 

5. T enliiiri Litti pull ■ II 

5.1. Titular 

5.2. SoVsoţie 

(, 	l ciiiiii, -/ (//ii acti ■ H ăii agricoi, 

6.1. Titular 

6.2..SOţ7soţie 

Cine a re',11i/ni ■ cuilttl enitul an/-4-1. I .!.-tii - ziNenittiltli: Ser‘iciul priş,latloble'cliii 



Nurue, adrea generutru - 	e veiit ineuat 

l'cnritin diti prcmii 	/ din itic iir! 

7.1. Titular 

‹1 ,  /7()mc 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 
./ 

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 men ţionate. 

Data completării 
	

Semnătura 
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DECLARATIE DE INTERESE 

subsemnatul/Subsemnata, 	 s 	 „ ayând functia 
de 	 la 

CNP , domiciliul 

cunoscând prevederhe art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe propria r ăspundere: 

- 17 Asociat sWir 	 srier'' 
Intero~mic 	e 	rn şa nr£1 

Unitatea 
• 

— denumirea şi 	•adresa  

i eo 	ale 	et , 
' 	, r aNt 	o. fuIid 
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1N 	, 

Calitatea deţinută  

e  

• 

_ 
•t_ 

net 	e• 	, 
Valoarea totală  a 
părţilor -sociale 

şi/ sau a acţiunilor 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 
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Calitatea de ţinută  
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tele de condtwere, J1 
mitionale, 

ori .1 -le -,iltopffir 
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Cialita t 	. 	jW 	r 	I 11 o,,,,,,,,krr 
. -regillor , autonorne, ale companiilOr/soeietatilor 
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Unitatea 

— 'denurnirea ş i adresa 
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Valoarea 
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3 . 1 ... 	. 

-, 1 	 ,.. (._ afitalea de menth 	o ru in 	rganele de condue 	- 	 col", 
; defintite  in £adryl_ptrlidelor politiee futtetkt detinu 	 rartrdplyj 

4.1 	 

reiributte Nan ner'Pibu 
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juritlica, conNultan 
Nau dentuitatilor 

i 	e ■ ottere,r,tle 

Instituţia 
contractantă-  
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et, 
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Durata 
contractului 
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CN i e 1-  il e 	ori 	inel ă ckă te 	en 	N ■ teieta 
• majoritar/minckritw - :  • 

5.1 Bene—ftciatul de conttact: nurnele, 
prenurneleidenumirea şiadresa • 

publice 

ProCeddrăprin 
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contradului 

in 	_ 
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Valoatea 
totalăa 

contradarlui 
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adt,esa contractul 

Rude de gradul Il)  ale titulamlui 
... 	... 

Societăţi cometciale/Persoană fgică  
autorizaWAsociaţiifinniliale/Cabinete 
individuale, cabineteasociate, societăli 
ceprofesionale sau socidăţi civile 
profesionale curăspundete limittA care 
desruşoarăprofesiadeavocat/Organiz ăţii 
neguvemamenta1e/Fund4i/Asocia0 

1)Prin r de de gradul I se Inţelege părinţi pe linie ascendentă  şi copii pe linie descendentă. 
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa b'eneficiarului de contract unde, prin cafitatea definut ă, titularul, 

soţullsoţia şi rudele de gradul I ob ţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. 

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

Data completării 	 Semnătura 
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