
dree4/6- 

lOodttl de 

pro.sich91,e- 
Pol 12.1'w 

r/o.11.etv/AF 
Pit-P45-07.  

120'„s Ovil2g 

litularul" 

SQ/245x, 

Ăţ:(41-64-7f1~ 
204/eft 

37,1 

Cid'a- 
te  

3 ‘f 

378  

Adresa sau Lona 

rEC.A)Ct:, 

" 

f 
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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Su
..42 
b_ş 	 , avănd fupcjia 

de 0.98,Siiie2-ka10k- 	 la 	 •PL, 	COMI/NrntR LOML Be 
CNP 	 , domiciliul 	

• 	
6-Vi4eii_PY reR,SO4-h/CLO;e. 

TUCOCA 	 1,5euej 
cunoscănd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar 
răspundere 

1.) 	• că  Impreună  cu famdia detm următoarele: 

*1) Prin familie se iintelege sotullso ţia şi copiii afla i 1n intre ţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n alte rari. 

pe proprie 

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

• *2) La "Titular" se men ţioneaZă, 1n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/sotia, 
copilul), iar 1n cazul bunurilor 1n coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Cradiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte fări. 



IJ 

producţie. 
*2) La ?!Titularel  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. Autoveliicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de 

transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Natura 	 r tbi 	 fbrc ţ ic 	Modtil dc dobire 

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 

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

României la momentul declarării. 

obi 

( 

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

bn uhn Data 
	

11rk 	 1 	aloaria 

IV. Active financiare 



IV. Active fananciare 

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 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau instituţii financiare din străinătate. 

*categoriile  indicate sunt: (1) cont curent sau ecliivalente (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 anuhiijîscal anterior). 

2. Plasamente, investi ţii 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. 

FiiiiÎinl ti1i 
u 

*categoriile  indicate sunt: (l) h2rtii de valoare deţinute (titluri de stat, certjîcate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni saupărţi sociale în societăţi comerciale,• (3) împrumuturi acordate în nume personaL 

3 



3. AIte active prod ătţpare de vei1ri nete, care însuma.ep ăşesc ecJ iIentuI a 5.000 de euro pe 
an: 

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 depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acimu1ate în str ăinătate. 

VL Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de .valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societ ăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

• 	( 	ilit 	.i 	 lj,:jt 	viiiliil 
- 	. 

iii 	ţ viiiilj 

. 	 liiifllVlV. 	ltfl.i 	-. 	 •• 
.ti .iciul lHviVOhi 1l 

!.L1lvl ;iliii 	ilV 	Vli  

1.1. 	• - _______________ 

1.2. Sosoţie  

1.3. Copii  

*Se  exceptează  de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea 
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vII. Venituri ale declarantului ş i ale membrilor 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 inclusivveniturile provenitedin str ăinătate. 

. 	 u riv cnitulu i: 	crviciuJ piclal!Obiec1uiicii il nI tuuii 

	

( inc 	rculli:tt cni1uI 	 . 
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1 Veiuw z din luiz 

	

1.1. Ti1ar 	: . 
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7.1. Titular 

7.2. Soţisoţie 

7.3. Copii 

8: Venitziri din qlte,.sur„se 	 401 -k-i0( 'Z'' g±97-#' 
8.1. Titular PA/14 #0---1 d-11/4664*Tqletc-Ş.j , 	,40# -A-rbiff  /02., 9 

• 	4 ,7¢-,4 , Q,1 
el.kre-4- 

-1 _,,,i9—WilyA 	--. -42A.L4-,24,e' ll-- 
8.2. SoVsaţie 60e0  c'eld • 

•••■■•■.••■•■• 

8.3. Copii 
_ 

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

Data completării 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Sub
S 
emnaţa, Cr4 M' i C:11--01~1„ .' - Fwe'Ăn:" . -1  

A  4- • il .1. 	.....-,,,,- 	i N r  .. .. _ 4 _41, 	g.IA "34._ 

de CONSili eZ ,NZ. ,,. -tiQ/,.- 0.1Q 	la seKViC itit, r06zie epwlipi/7- 

• , domiciliul 	, TEGUCt /, CNI 

, am.junp 
(74"/YFL0A W6t,e) 

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

Ăsociat sau actionar la societ ă  
interes econornic,precum ş i tnymbru 

i comerciale, companiiisociet ă ti 
îtt asociatti 	fundatii  

— 
- 

nattonale, 
tiati alt<_‘ orgănizatn 

alitatea deţinută  

institutii de 
ne_g_uvermrtnentale: 

Nr. de părţi 
sociale sau 

acţiuni 

eredit, grupuri de 
_ 

Valoarea total ă  a 
părfilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

Unitatea 
— deritimirea ş i .adresa 

- 

_. 

2. Calitatea de membrit in organele de condueere, 
regtilor autonome, ale companiilorisocietatilor na ionale, 
cco II 011 .1 11 	'tle 	.t.socia idor sau funchinilor ori ale_tiltor 

Uni .tea .  
— denui-nirea '.şi : e resa — 

wiministrare 
ale institu 

ort-..,, ani/titti 

ş i contrtil 
illor 

deţinută  ...litatea 

neglIVernawentule: 

.ile societ'ă tior 
de credit, ale grupurilor 

comerciale, ale 
de interes 

beneficiilor Valoarea 

2.1 	 

3. Calitatea  de membru in eadrul asociatritor protesionale  silsau sintliet y 
3.1... 	. 	 ..- 

11e■i ‘f ° :imarmalbo 	t -1-ii .. 1 	lobbi-L.& it" -1-04IC 10, 4 	IZO 
....., 	 , 	. 	• rd11~1,01~~1~~1.1. _ _ . 	. 	. 	1 	/ 	. 	4 	

. 	

' qii..." 	 ip. 1. 	4/711, 	
V 	* 	. irj 	Y o' 	i 

4. Catitatett de membru in organcle 
detinute in cadrui parlidelor polniee. 

de conducere, administrare 
functia cletittut ă  ş i deullmirea 

ş i 	control, 	retributte 	sait 	ncretribut e, 
partidnlin'politie 

4.1 	 
--•■■•■■--- 

■........ 

5.' Cnntracte, inclustv cele de asistenta juridică , consultant ă  
.exeryită rn functidor, mandatelor st.tt, demnit ă tilor 
. , xte-rne ort incheittle eu societ ă ti comerciale 
InăjOritarlininornar: 

eu 
Publice 

ş i ciNile, 
linanttne 

obtinuie Nali aflate în derulare in timpul 
de la bugetul de sttit, loctd ş i din 1.(ynduri 

tle 	st:.4 	sau 	unde 	statul 	este 	tic Uutto - capittll 

5.1 Beneficiarul de contract: nurnele, - 

prenumeleklenumirea şiadreSa 
• 

Instiluţia 
contractantă: 
denumit-ea şi 

Proceduraprin 
careafost 
Incredinţat 

Tipul 
contractului 

Data 
incheierii 

contraYtului 

Dut-ata 
contradului 

Valoarea 
totalăa 

contractului 

1 



adresa contractral 

Soţisoţie - --- -.... 

Rude de graclud )  aletitulamlui 
.... ..... ... 

Societăţi comerciale/Persoană fizică  
zoitori. 	'ită/Asociaţii familiale/Cabinete 
individuale, cabineteasociW., societ¥ 
civileprofesiona1esausocie#4 civile 
profesionale cu ra- s.  pundere limitată  cate 
desfaşoarăprofesiade avocat~aţii 
neguvemamentale/Fundaţii/Asociaţii2)  

I)  Prin rude de gradul I se Inţelege părinţi pe linie ascendent ă  şi copii pe linie descendent ă . 
2)  Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută , titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. 

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

Data completării 	 745I,114ătkra 

3.1,orf 

2 


