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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsenzy, t 40/4flygeTĂĂJ 	
, având functia #0--0//‘#)%» -  

de .cy jNAh1~-  940 	 la„WAY,ficult Apd(h_cOMI Iţo) 	 g4, 

/36.'411-0,9/10â-f ~t.0 0 0/t 	t 
CNP 	 , domiciliul 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie 
răspundere 
că  Impreună  cu faini1ia detin următoarele: 

*1) Prin familie se in ţelege soţullsoţia şi opiii aflaţi î intreţinerea acestora 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţă ri. 

1 	 ill'!" î  '031  d esaW—"Şa4 	 'Cgot 
	  _ 	_ 	 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) lubiu 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 (rituland, so ţul/soţia, 
copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv cele.aflate 'in alte ţări. 
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casă  de vacanţă ; (4) spaţii cOmerciale/de * Categoriile indicate sunt: (i) . apartament; (2) cas ă  cle locuit; (3) 



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, ma şini agricole, şalupe, iahtnri şi alte mijloace de 

transport care sunt supuse înmatricnl ării, potrivit legii 

ati -a 	 ile bucâli 	 lie ul dtob indii 

2. Bunuri sub formă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colec ţii de artă  ş i 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a c ăror valoare 
însumată  depăşeşte 5.000 de euro 

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

Rornâniei la momentul declarării. 

___ 	 --- 	 --- 	- 	 .- 	 -- 

aloarea estiiiiata 

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

------ 	--- 	---- 	 - ----------- 	-- 	 -- 	- 	- --- 
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Iv. Active financiare 
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1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forine 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 celeaflate în b ănci sau instituţii f1nanciare din străinătate. 
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*Categoriile  indicate sunt: (1) cont curent sav •echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancarsau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusivfonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulăre (se vor declara cele aferente anuluijscal antrior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însumată  a 
tuturor ăcestora depăşeşte 5.000 de euro 	 : 

NOTĂ : 	 . 
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările înstrăinătate. 
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*Categoriile  indicate sunt: (]) hărtii de valo.are deţinute (titluri de stat, certcate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale zn societăţi comerciale (3) împrumuturi acordate în nume personal 

3. Alte active producăto-are de venituri nete, ca.re însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro 
pean: 



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

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui.terţ, bunuri achiziţionate în sistem Ieasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă  valoarea însumată  a tnturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăinătate. 
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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 
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 * 
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1.1.Titular 
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1.2. Soţ/soţie .-=. 

1.3. Copii . . • 	,.. 

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



VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal 
încheiat (potrivit art. 41 diii Legea nr. • 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare) . . 

NOTĂ : 
S e vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate. 
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1 1. Titular  
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2 Venzturz dzn a zvnaz fndeJendJ  

2. 1. Titular 

2.2. So ţlsoţie  

3. I eni1vri din eedateaflsinţei Inzilt- 

3.1.Titular 	 • 	 - - 

3.2. Soţ/soţie  

Ot 	- 

4 	.iiituii diti invcsiijii 

4. [. Titular  

4.2. Soţ/soţ le 

5 	/11W / liti pc /1\11 

5.1.Titular 	 - 	 - 

5.2. Soţ/soţie 
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6 1 Titula— 

6.2. S ţlsQţi 	- 	- 	 -• 
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I cm/riri (.70/ pi-cwri .;,/ (iiir ioc/iri 
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7.1. Titular 	---- 

7.2. SoVsoţie 

7.3. Copii 

i. 	Venilw - i (liti (rlic ,rit-N'c 
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8.1. Titular - 

8.2. Soţisoţie 

8.3. Copii 

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

Data completării 
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DECLARATIE DE INTERESE 
• 

Subsemliptul/Subsemnata;  A/Y4 €-/W 	 o'y 	 , având funcţia 
de Q4>N 14 ‘) 	 la j&w)u-u- "vg.o c. tejqw,".0m.rt 1•43 	,tku 

CNP 	 , domiciliul 

cunoscând prevederile art. 292 din ••dul penal privind falsul in declara ţii, declar pe propria răspundere: 

I. ,‘()ciat •Nau • 	ar la ,,ocietă ti comercial e,A4) 

1 ti it..:1 ,,‘_- .7+ 	■--llill ■ ,1111 ,1_, VI .40..tIlia 	.7,11RIIIV. 11111 	1.1 	111 	WI ţill' 	I 	IUII a_ţ u sau alleffitrgartiz  

:Calitatea de ţinută  

, it ue 
Nr. de 
sociale 

ttw 

Unitatea 
— denumirea• .şi. adres.a — 

de acţiuni 

	

părţi 	Valoarea totală  a 

	

sau 	părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor 

1.1.. . 

i control 
ale insittu ţfilor 

	

ork 	li newiN,ertt."-~a  

• Calitatea deţinută  

ale 
de et edit, 

o 	 la 

tie grupurdor de interes 
En  

Calitate 	de membrit in organele de conducere, adminu ţ tr 
, reglilor autonome, tic ,  compandlor/societa ţ ilor mi ţ ionale, 
1  erFottiotnie,  ale asocia ţ idor s:.tu fumka ţidor  ori 'lle abor 

Unitatea 
— denurnirea şi adresa — Valoarea b'eneficiilor 

2.1 	 

Caittale;..1 de pl mitru in cadrul 9.,şociat1dor prolemo _ st 	u N 	IC,1  C 
3.1...... 	 _ 

- 
4. al-ea de membru 111 organele de t.tiiitltit t.  i i 	 iiL ş i eontrol, ktnibutte sau 1) 	b„ 
Ati  1.1 UteÎ1l eadrulpartidelor 	luncti‘.1 t1t.iiiu 	 i partidninj 
4.1 	 

' 
I 	 . 

5. Contraete, inclusiN cele de aNi; en ...-i juridica, c ■ )ttultatit ă  ş i ei-r. ile, <)htinute sau atlate in derulare in timpul 
(_, Nereitaril functillor, nmndatelor sau denotita ţ ilot- publice fman ţate de ht bugettil de stat, local ş i din fondur; 
externe ori nichetate cu societatt comerciale cti capital cle Nla i ..■ at, tmde .:tat ul este ac ţ ionar 
majoritat-/minoritar: 	 .  , 

Instituţia 	PruCedikaptil 	 Data 	 Valoata 5.1 Beneficianilde conttact: nurnele, 	 lipul. 	 Durata contractantă: 	care afOst 	i ncheierii 	 tota lăa prenumele/denumiwa şiadr 	
Incredinţat 

esa 	 confractului 	 contractului denurnirea şi 	 contractilui 	 contractului 



adresa contractul 

"------- .---- 1P---- 
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I— ,------ 

...~------ i- :--
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Rude de gradul I i)  ale ti(ularului 
. . .. . .. . .. . . t------ .------- %.....__-- 

Societăţi cornetuiale/Persoană  fizică  
auto~Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale,cabineteasociate, societăţi 
civileprofesionale sau  socieqi civile 
profesionale curăspundere limitatăcare 
desraşoarăpro£sia de avocat/ Organizalii 
neguvernamenta1e/Funda ţii/Asociaţii2)  

..._....------ %.--- 
. 

— ------ 

1)Prin rude de gradul I se Inţelege părinţi pe linie ascendentă  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 ob ţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. 

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

Data completării S,emnătura 
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