
tAR- 	02. 

DECLARATIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 L_ 	 , având functia 
de 	 la 	 e_ek-kt~ 'LOCA1 N> 

• .16s  

CNP 	 , domiciliul tysy, 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie 
răspundere 
că  impreună  cu familial)  detin următoarele: 

*1) Prin familie se inţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi in Intreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
N 0 T : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 'in alte ţări.; 

,-Xdres',1 sau lona Categoriz.t* 
dobândird 

Supr:.ti 
(.o6- 
parte 

eModul .1 I 
dobîindire 

Idularul l)  

..------ 

.-------------------- 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de 
terenuri extravilane, dac ă  se afră  In circuitul civil. 

*2) La "Titular" se menţionează, 1n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, 
copilul), iar In cazul bunurilor 1n coproprietate, cotal3arte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

• . 

NOT.Ă  : 	
. 	 . 

Se vor declara inclusiv cele aflate 1n alte ţări. 	' 

	

. 	 . 

1 	 - 	 --1 ;1nul Cota- 	Niodul de : Adres:.1 s',In fona 	C:,fleuoria"' , 	 ..; tipra faUt 	 I, 	— duki rul 2 ' 
dobandird 	 luirte 	dob andire  ' 

i 	 - 	, 
v./...k_Pke,.- — 	co,x4s-ţ.JD,,-c-L‘- -t,-{ L 

N 	V:W4 

 

• 2- 	172_  
•	 

 . 

" I  

* Categoriile indicate sunt: (1) apartarnent; (2) cas ă  de locuit; (3) casă  de vacanţă ; (4) spaţ ii comerciale/de 



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

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

11. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, nia şiiai agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de 

transport care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii 

turt 111-c Nr. dc bticti niii 	1e fiJ)ric1ie 1odui de dobâiidirv 

c_ _Mi 	c, 

2. Bunuri sub form ă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colec ţii de artă  şi 
numismatică , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare 
însuniată  depăşeşte 5.000 de euro 

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

României la momentul declarării. 

i )ucrieru u iiri 	 \ii u i d41â uili lii 	 Vl1 irc eti nitti 

111. Bunuri mobile, a c ăror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 Iuni 

,i ţ u r ii 	l)iit 	 ctrcc 	v-i 	 Iorm 

IV. Active financiare 



1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire ş i investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă  valoarea însum.ată  atuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 	 . 	:. 

Se vor declara inclusiv cele afate în b ănci sau instttuţll financiare din străinătate 

Intitui i cjre aJninitiiz ă  
i nIrva ae1i 

I ipul' ,  Valtita f  Deschis în uiul oid/ aloai e Ia 71 

*categoriile  indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investi ţii sau echivalente,, înclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anu1uijîal anterior). 

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

NOTĂ : 	 •• 
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate 

l niit 	i1titluIii(ak i îii ..ai € p.i 	oaii i it. 
actionar sau 	io.i it 7h. ii.fi .i i 	(kIlll ţ)rilflliit 

Nuniici€ titlui il 
€ot i (h. participare  

u1oarei totaIi lu n 

*categoriile  indicate sunt: (1) hrtii de viloar deţinute (titluri de stat, certîcate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţl sociale în societăţi comerciale (3) împrumuturi acordate în nume personal 

3 Alte active producătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro 
pean: 	 , 	, .• 	 , 



NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă  valoarea însumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăinătate. 

( red itur 	 ( nn trtutt în inu1 	Scacleiiila 

vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea dc pia ţă  
cietăţi naţional 
de cheltuieli, 

, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii!so e sau 
institu ţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări altele 
decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

,.  

( inc 	i 	cliit 	cniiul 

1.1.  Titular 

nn inclv, 	1rei 
criciiil 1)rc11)J)iectut 

gcneritor dc vcnit 
Vcnitiil 	inui1 

inciit 

1.2. Soţ/soţie 

1.3.Copii 

*Se  exceptează  de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 
11-lea 



vII. Venituri ale declarantului şi ale membriior săi de familie, realizate în ultimul an fiscal 
încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările şi completările 
ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite dinstr ăinătate. 

 
( 	

erviciu1 prctit/Obiec1uI 	eiiitnanui1 
ine i rei1izit venitul 

nurnele, aJrcs.i 	genertor (le venit 	L 	ncasat 
iiri venitului:  

i. Uen 	ti d1n.sctkzrLi...  

.1. Tituar 	• 	 . 	.. 	; 

, 

1.2. Sosoţie 	 . 	• . _: 	• 	: 	: 
.. 	 5 VDoc 

• 	 . 	 x 	 O.Oo 

1.3.Copii  

2 Veailurz din acizvii ă(i ndpenă hte  

2.1.Titular 	. 	., 	L•. 

6 1 Titular  

6.2. Soţlsoţ ie  

( 	 iiicaiealiz it 	e riitii1 SuI 	Iiiitului: .111mal 



Nume, acirea ţs,enerator de 	eni 	J 	"incazit 	• 

Venitnri ;diri 	reniii şi diri joe uri . 	. 	.< 	.< 

7.1. Titular 

de ndroc 

7.2. SoVsoţie 

7.3. Copii 

8. Veniturtdin alte surse ‹ 
8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 
_ 

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completărd 
	

Semnătura 



ţ■it?..., S1 (2. . 02 . 20■ 43 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

S ubsemnatul/Subsemnata, 	 k , 	G--■k 	 , având functia 
de 	 la~k_kr~ţc_. 	 bock4_ -c-Lţ-kb~`k12.9z#N•l- k 

CNP 	 , domicibul 

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

1. iksoeitt stti actiomir la soeictati cornereitle, compztnii/societati 
interes economicprecum si membru in .asociatii, 1 und:,1  

Unitatea — denumirea şi adresa — 

natiomile, 
ii sitt ajte org'<iniz:.ttii 

.- Calitatea deţinută  

institulii de 
negavernamentale: 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

eredit, grupuri de 

Valoarea total ă  a 
părţilor sociale 

ş i/sau a acţiunilor 

„..;-;----.--- 

2. Calitatea de membru în organele de condueere, administrare 

! regiilor autonome, ale companiilor/societatilor nationale, 
eernrom ie. .tle asocia ţirlor sau funda ţidor ori ale tltor 

si control 
ale institutiilor 

or aniza ţ ii negu ■ ernamentale: 

ale 
de credii, 

Nociet-ă tilor 
ale grupurdor 

Valoarea 

comereiale, ale , 
de interes 1 

&neficiilor Unitatea — denumirea şi adresa — . Calitatea de ţinută  _ 
2.1 	 

/- 

si/sau shrtlictle 3 	(.:alitatet de membru in  eadrul tsoeta iilor prolesionale 

retribuite sau ner,etribmW 
politie 

	

1 4. 	('alirrle:.1 de membru in orgztnele de conducere, 
! detinure in c;:tdrul parlidelor  politiee,  fune ki detinuta 

	

4.1 	 

administrare .si 	control, 
si denuntire:,t ţ rirtidului 

1,11111. I 	 1113.-1111311:),1 	,1, 	 ltl 

exercitarii hi iic ţiilor. mandalt.lor sitr denttrita ţ ilor pu hlice finantale de la bugetul de sta1, local i dirr foridur - i 
eNterne ori ittebeiate eu sot..ietati cornerciale eu eapital de stat sau mule statul esIe aelionar 
majoritarimirtoritar:   

Instiluţia' 	• Procedl.  raprin 
5.1 Beneficiarul de contract: numele, 	 Tipul 

contractantă: 	cate afost 
prenurnele/denumirea şi aclresa 	 contractului 

denumirea si 	Increclintat 

Data 	Durata 	Valoarea 
"incheierii 	. 	totalăa 

contractulut 
contractului 	 contractului 

1 



adresa contractul 
Tibular... 	...... 

Soţ/soţie ...... ..... .... 

RudedegradulPaletitularului 
............ 

Sociffiţi comerciale/Pemană fizică  
auto~Asociaţii familiale/Cabinffi 
individuale, cabineteasociate, societăţi 
ceprofesionale 	i sociffiţi civile 
prosionale curăspunderu limitată  care 
desfaşoarăprofesiadeavocat/Organiza ţii 
neguvemamenta1e/Fund4i/Asociaţii2)  

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

soţul/so ţia ş i rudele de gradul I ob ţin contracte, a şa cum sunt definite lapunctul 5. 

Prezenta declara ţie constituie act public si r ăspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 
	

Semnătura 

\2_ Es:-̀`2 ch,k5 

2 


