
DECLARAŢIE DE AVERE 

, 	 . 

Subsem 	
A ,

natul/Subsemnata, 	/ .70 /. L (//(;1'  lk/R; 	 , avănd functia , 
de eCIĂ4r) 	Supe/?_, 6/1/2 	1aS1//e,/(i4 /9VA4C COPNI/V;77)-A LoCĂg Oe elliOen/74 
CNP domiciliul 	Cf.,( Cf 	 PeiPsfoiNeLO 

cunoscănd prevederile art. 292 din Codul penai privind falsul în declaratii, declar pe proprie 
răspundere 
că  impreună  cu familial)  deţin următoarele: 

*1) Prin familie se Inţelege soţul/soţia şi copiii afiaţi 1n Intreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n alte ţări. 

* 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 mentioneaz ă, în cazul bunurifor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, 
copilul), iar in cazul bunurilor In coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

• 	 . 	 . 

2. Clădiri 

Modul 
11,4)bă'~ 

„ . 

* Categoriile indicate sunt: (1) apartarrient; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacanţă; 4) spatii comerciale/de 



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

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

11.. Buiiuri inobile 
1. Autovehicule/autoturisu.ie, tractoare, inaşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de 

transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit Iegii 

- ii1 i 	- 	 \ i de1itji i 	nuI d f ih; k ţ k 	11uI di dol) HIh,& 

iV v 	4 	1 - 	l 

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 af[ă  sau nu pe teritoriul 

României la momentul declarării. 

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

Ntuia btinidui 	. 	 Valoarea  
rii  iUt _.iUI1 	J 	 1_intin 

Iv. Aetive financiare 



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

N 0 T : 
Se vor declara inclusiv cele aflate in b ănci sau institnţii financiare din străinătate. 

Instiin ia eare administreaz ă  
si adresa :.teesteia 

— ipul"' Valuia 
— 
Deselds 'in anul 

r 
Sold/valoare la zi 

- 

- 

*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 anului fiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi Imprumuturi acordate, dac ă  valoarea de piaţă  Insumată  a 
tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv•si participări1î străinătate. 

Vmdent litiu/societatea in eare persoaaa este - 
ac ţ ionar N au asociatibeneficiar 	

• 

de int prumut - Tipul* . 
Nurniir dMitluri/ 

cota de  participare  

. 	r 	. 
Valoarea total'a la zi 

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni)• (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) imPrumuturi acordate în nume personaL 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care Insumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro 
pe an: 



	 7777-  

N 0 T Ă  : 
Se vor declăra inclusiv cele aflate în străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise 1n beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate in sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă  valoarea Insumată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Creditor 	 Contraciat in anul 	ş eadent la Valoare 

VI. adouri, 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 
institu ţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţh, decontări de cheltuieli, altele 
decât cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

('ine :,l realiiat Yenitul 
» 	ursa vendultd: 
rnum ele 	d , aresi 

Serviciul pretat/Obiectul , 
nr d 	de gee,ur 	N - enit 

Venitul anwil 
"ineastt - 

1.1. Titular 

1.2. SoVsoţie 

1.3. Copii 

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



	

Sursa venitmlui: 	• Seffileitkprestat/Obieetiti 
Cine a realizat venitul 

	

adresa 	, 	generatot -  de venit 	ineasat 
t 	 , 

• enitul annal 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate 1n ultimul an fiscal 
1ncheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/200$ privind Codul fiscal, cu modific ărfie şi completărfie 
ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate. 



Nun1e , da , 	ge inusat 

• 	 7. k 	 • 

7.1. Titular 

7.2. SoVsoţie 

7.3. Copii 

aite  .s.urse 	• . 	 . 

8.1. Titular 

8.2. SoVsoţie 7 	i  ., 

8.3. Copii 7  
, 

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

Data Completă rii 	 Sejnnkura 

Oae. go /9 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Sub,7)7,(datul/Subsni nata, /V/ 77/ /. L(//oZ17 . 	039-  , având funcţia 
de 	N/Wei 1Z- eiVPH110 	 laSe-/&/0(iL il)(441C CeP90/037-M_ .Coc" 4e cylOok,174-, 
CNPc 	 r 	 - 2seb.fmtfL.eA 

, domiciliul 

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

. Asociat sau acţiowar la St3~ ţ i". 	ot4e 	onale, 
interes econotnie,precum si mernbru th asoCia i fun 	ii1te.org:iniza 

iw. 
n neg,uv  
Nr. de părţi 
soCiale sau 
de acţiuni 

Valoarea total ă  a 
părţilor sociale 

şi/sau a acliunilor 

Unitatea 
-.-- denumirea şi acirsa --: , - "Calitatea deţinută  

1".1...... _ 

_ 7 7 _ 

' 2. Calitatea de incutbru tti orga 	 1 	re 
i regtilor autonome, ale companitioriso 	--ţilor naţ ionale, 
' econornic, ale asocia ţ idor salţs f% 	„r 	e allor 

Unitatea 
— denumirea şi 'adresa — 

ale 
credit, 

SIX: 

ale grupuriIor 
saci4e 	e al -, 

de interes 
a 	ni~re si.control 

ale institutillor tle 
o-atti -zatit neguvername 

Calitatea deţinută  Valoarea beneficiilor 

2.1 	 

si/san sin 	cale 
, 	-- 	T 

.  C;rditui ea de mernbru incat1ri 	 rprufeslonnie 
3.1 	 

administrare si control, 
si dettumirea partidului_Rolitic 

4. Calitate:.1 tle membru in i. or 	e conducere, 
detittute in eadrul partidelor p" 	, 	,.! e ta 	intt ă  

retribut 	retribude, 

4.1 	 

(ontracte;twelOiv cele de asisten ţa juridică , consultant ă  si 	obţinute sau allate in d 	are în timp .. 	, 	,., 
exercitantluneptior, tuanti:tt-eiot-  sau dentrotalitot -  ţtublice turantate de kl 1)111-_,Fettil de stat, loca ţ  st thn ittroturi 
externe ,. oţi inclifiate cu societa ţ i couterciale cu capital 'de 'itat sau unde statul este ac ţ i<titar 
nrajorifar/rninoritar..;‹ 	.  

. -- -, InSfituţia 	, Proceduraprir 	 -Data 	 Valoarea 
5.1 Beneficiarul decontract nurnele, 	 Tipul 	 Durata 

cOntractantii: 	careafost 	 . 	ilicheierii 	 totalăa 
prenumele/denumirea şi adresa 	

•

contractulut 	 conlractului 
.:denurnirea şi 	in,;;Pdintat 	 oontractutui 	 contractului 

•. 	 „ 



, adtesa corgractul 
'Titular .... ..... ...... 

----) .-----\ -----,... 

\ 

. . 
Rude de gradul I I)  ale titulatului 
... ..... .... 

Societăţi comerciale/Persomă  fizică. 
auţorizată/Asociaţiifamiliale/Cabinete 
individuale, cabineteasociale, societăli 
civileprofesionalewt spcietăţi civile 
profesicuale curăspundete lirnitalăcare 
desfaşoarăproksia de avocat/ Organiz3 ţii 
neguvemamentale/Funda ţii/Asociaţii2)  

1)Prin rude de gradul I se Inţelege părinţi pe linie ascendent ă." şi copii pe linie descendentă . 
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 si răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men ţionate.. 

Data completării 
	

Nentnătuka 

/g. O. 20/5 

2 


