
2. Clădiri 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n alte ţări. 

t•vR..kk 

DECILARAŢIE DE AVERE 

A _ 
SubsemnatuUSubsemnata, 	Q--0 R. 5;-4- 	 UL-1 	 , având functia 
de esP/44-1-€,e- 4-ed:>€- Ă24'0 	 la 3-Eizviej.ut_ 	 CorihiMi7,9--ie 1-0c 44.- d.e.'EVL29(114 

CNP 	 , domiciliul 76. cuc;  

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 ş i copiii .aflaţilnIntreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
N 0 TĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

‘dresa sati iona (‘‘Itegoria* 
Aritti• 

ţiobândirii . Suprafa 1 ' 
0.-)ta-- 
parte 

Modti 1 de 
dob.:indire 

1 	af 

..._ 

''.:S;..-------------------  
-------- — 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; 	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/soţia, 
copilul), iar In cazul bunurilor 1n coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

Sa Alireti:1 	ll fOrla ‹,'" Citeoria , Alilli 
dobândirii 

Suprlifata 
C.'01:,1- 
ritrie 

Ni()(1111 de 
dobân(Iire  

Ti tularur 

— 

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



1)eseriere stitmira Aritti doltândirii 	 i loarci estimat ă  

1)ata l' ortna 

instrainar d 
Valoarea 

Natttra 

instrainal 

Persoana eatre eare ti-a 

productie. 
*2) La "Titular" se mentionează, 1n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţulisoţia, 

copilul), iar 1n cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

II. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme ;  tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de 

transport care sunt supuse inmatricul ării ;  potrivit legii 

Natura Marea Nr: de lic ăţ t Anyl (1e 1abrica1ie Nlodul de dobândire 

- 

2. Bunuri sub formă  de metale pretioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colectii de artă  şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a c ăror valoare 
Insumată  depăşeşte 5.000 de euro 

N 0 T Ă, : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate 1n proprietate, indiferent dac ă  ele se află  sau nu pe teritoriul 

României la momentul declarării. 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile instră inate 1n 
ultimele 12 luni 

IV. Active financiare 



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 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. 

( retlitor 	 ( on trictit in j n 111 	 cident 1i 	 Vi1oare 

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

( lI1c a rcilitit venittil 
SUI-sa vcnittilui: 

u 	k llifll 	i(1l1I 

crviciii1 pretit/Dbiectul 
(jencratordl. 	nii 

Vctitl 	jitiil 
- 	 inct 

1.1.Titular 

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



Dewhis în anul In!;titutla care adminiN1 reaz ă  
ş i adrea  acesteia 	 

Sold/valoare ia 

1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea Insumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ :. 
Se vor declara inclusiv .Cele aflate in b ănci saU institutii financiare din străinătate. 

*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, investi ţii directe şi Iniprumuturi acordate, dac ă  valoarea de piaţă  Insumată  a 
tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participărfle în străinătate. 

Uni itenl lit lu/societatea in care perswtna c.;te 
zwOomir ti afi Isockitibeneticktr de intprurnut 

Tipul* 
Nurniir de titluri/ 

cota de_prţ,i0pare  Nirtloarea lotati,i la zi 

._ 

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociak'in sOcietăţi comerciak; (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: 



VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate in ultimul an fiscal 
incheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioăre) 

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

tiursa veuitului: Cine a realizat N Cllittli Servieitd prestatiobiectul 	\'enitul attual 

.`Sursa venitului: 
nuttteleadresa 

erviciui prestal/Obieetul 
generalor de veuit  

Venitul autial 
ineasat 

1.2. SOVşoţie 
S Pc4E-9)  Te-eac4  .179z_iW; (/ „30 .30c3 

2  ,e749: 	- --- 741Ş  u Se  J41-MR Ci 

('ine i realizat vcuitul 



  

N unte, adre ,;a 

 

generator tIC venit "ineaNat 

             

             

.7 	 ^ 
	

- 

7.1. Titular 111~1111/ 

~A~111111 
7.2. Soţ/soţie Mil~1.11 

Ili 
7.3. Copii 11.1111111~111 
8. Venituri din alte st(rse 

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

Mi‘fii A/iS 
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 

bij- 



DECLARATIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	3 ex) 	 a..5.vând.e.fvuint,E..cţit.fa 
de 	 ,r-UPe 124‘ 0 	 ss.FeNţ 7e.,■ci ?o, 	

€
••

1.4E-c-0 

CNP 	 • , domiciliul 	c.Z ' 

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

1. Asociat sau actionăr la--.4neictfti 
interes economig.:, pree~, şi mernt 

cornerciale, conipanii/soct 
in  asocktki.,  figida 

U nitatea 

iTn
ii saşti 	.: 	an 

•Calitatea deţinută  
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

i 

Valoarea total ă  a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 
— denumirea şi adresa- 

1.1... 	. 

de-enndueere, 

ale altor 

• 

— 

2. ('alitatea de membru in organWe 
regillor autonome, aleeompaniilorisociet ătilor 
economie, ale asociatiikor sau funtFaliilor,ori 

Unitatea 
-denumirea şi adresa 

• 

nationale, 
t2rganiza ţii 

	

adnfinistrare ş i con r 	aie 
ale institutlilor de credit, 

	

neguvern 	ale: 

Calitatea deţinută  

societătilor comereta 
ale grupurilor de interes 

Valoareabeneficidor 

2.1 	 • ------- 
------------ 

-----"---- , 

3  Calltat.ea  de mentbru 1n iadtul ai irţ ilor  p,fof4.tsjonale  si/satt 
3.1 	 

sindie: e 

4. Calitatea de membru in otanele 
detinute in ettlrul partOelor politiee, 
4.1 	 

de ettudueere, administrare 
I" 	la detinută  şi denumirea 

ş i control, retribuite sau neretribuite, 
par id$Opi po 	e 

■--- 
5. Contratte tnelusb, eele tle asistentit . 	,., 
exereită rd funetiilor, maink delor 
eXterne ori îlteltektte eu soeletati 
Majnritariminoritar: 

juridică , consultattta 
publiee rimintate 

cu.-euptial 

..,4i eivile, obtinute sau afklte in derulare in tint piii" 
de la bugetul de stat, loeal ş i din fondurt 

de 	stat 	sau 	unde 	stittil 	este 	ae ionar 
ti a u demnit ă tilor 

comereiaIe 

5.1 Beneficiaruldecontract numele,• 
• 

prenumele/denumhea şiadteşa 

Instituţia 
contraclantă: 
denumhea şi 

co ntractukti 

Ppaceduraprin 
cate afost 
incredinţat 

Tipul 
Data 

Incheierii 
contractului 

Durata 
contradului 

Valoatea 
Intalăa 

coritractului 

1 



adresa contractul 

RudedegradulI1  aletitularului 
............ 

Societ4 i comemialelPersoană fizică  
aut~Asociaţiifamiliale/Cabinete 
individuale, cabinelzasbciate, sociebki 
civileprofesionale sau societăţi civile 
profesionalecu -raTunderelimitatăcare 
desraşoarăprofesia de avocat/ OrganizEtţii 
neguvemamenta1e/Funda ţii/Asociaţii2)  

1)  Prin rude de gradul I se Inţelege părinţi pe linie ascendentă  şi copii pe linie descendent ă . 
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, aşa 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 

(9,2. oz,005 

 

Semnătura 

    

2 


