
/ e, 02.k 0 9 

Efiff-(2LARAŢIE DE AVERE 

0/ /W 1-.2.,/-i/V49 Mr'Aaţ9- Subsemnatul/Subsemnata,   , având functia 
de ffiĂMY.,- 4,7)  £-=';& 	la -(//e/iLk 	COAN/V/R9AQi61/J060? 7~794,E.‘c 

CNP   , domiciliul N(//4 476rti 21`  

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe proprie 
răspundere 
că  Impreună  cu familia l)  detin următoarele: 

*1) Prin familie se in ţelege 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. 

Adresa s:.tu tona (:ategoria"-  
4n ti 1 

doliândirit 
t. 	iprif:.1 	-1 

Cot ţ - 
parte 

Modul de 
dobâudir 

Titularul I) 
a, 

,----, — 

--- 1.--- 

.«.- 
---> -...-- ,-- ''--- 

v•-....- 

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

*2) La "Titular" se men ţionează, 1n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, 
copilul), iar in cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi nurnele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Ă nul 	 <'()Ia- 'Modul de  
A(It . a -;:tti totki 	 Categoria -- 	 Supr. ţ kitt 	 Titukirul-)  

clobandirii 	 parl e 	dobandire 
' ,, 

- 	 / - friĂMId />?(T.i9-A 
..--. 	 , 

Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacanţă; (4) spaţii cornerciale/de 



producţie. 
*2) La "Titular" se n*'n-  ionează. In cazul bunurilor proprii, numele proprietar*ri (titularul, so ţul/soţia, 

copilul), iar 1n cazul burţurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprieta~. 

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

transport care sunt supuse Inmatriculării, potrivit legii 

Nalura Nlarea :\r. de bucii i Anul tle fninien ţ ie Modul de dol -rân(lire 

_ - 
,- ,-. ,-- - - 
- _ - .-_ ,--- 
- -- - _ -- 

- - - - ,------ 
- - -- 

2. Bunuri sub formă  de metale pre ţioase, 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 
Insumată  depăşeşte 5.000 de euro 

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

României la momentul declar ării. 

1)(ş,criere s unrar:i 	 Anul (1<d)ân(Iird 	 iloarea estimai ă  

Bunuri mobile, a căror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile Instră inate în 
ultimele 12 luni 

Nalurt bunului 	1 -.)tta 	Personna c ă tre eire N-a 	 l i iu i 	
r-T 	 

Valtu.tre3 
inslră inal 	 Instr:dtrii  

IV. Active financiare 



1. Conturi şi derviite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalentWe economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de 	it, dacă  valoarea însumată  a tuturor acestora dep*şte 5.000 de euro 

N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclUsiv cele aflate in b ănci sau instituţii financiare din strătfiătate. 

I fo;titu ia eare adminiNirea7 ă  
ş i adrea acesteia 

Tipur Valuta Bewitis in antd Sold/valoare la 7i 

84ĂLle,¢-  

1 
*Categoriile indicate sunt: (I) cont curent sau echivalente (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 anului jiscal anterior). 

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

N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările 1n străinătate. 

Em nent titlu/sociel:.tte:,Pin eire persoana eNte 
te ţ ion',-u-  sau asoeit ţ /henefiehir de 'intprumut 

1 ipur Numă r de.diluril 
cot',t de 	t -irtici iare 

- V:.tloare:t lotal ă  la 7i 

... — -- 

_. ---, — — 

, 

, 
.._ 

, 
— 

- 
,.._ 

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (tiduri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale in societăţi comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal. 

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



N 0 T-A : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n str ălnătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achizi ţionate 1n sistem leasing şi alte 

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

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

( reditor Contraetat in :.inul ,ş;eadent 11 Vnloare 

- - 
- - — - 
- - ,,,_ ---, 

_ - - — 

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, companiUsociet ăţi naţionale sau 
instituţii publice române şti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decoritări de cheltuieli, altele 
decât cele ale angajatorului, a c ăror valoare individual ă  depăşeşte 500 de euro* 

(:ine 	i realizat N' en i 1. ti 1 
Srn venitultd: u 
numele, ad.resa 

- 	, 
Servidul pretal. 	u"Olee tul 

generAtor de venit  

,- 
\'enitil aniial i 

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 



VII. Wnituri ale declarantului şi ale rnembrilor săi de 	 ilie, realizate in ultimul an fiscal 
Incheiat (p~vit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind CoduMscal, cu modific ările şi completările 
tilferioarej=–  

,- 
NOTĂ ; 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate. 

Sll FN:1 venitulni: 	Serviciul pres1al,f61)iec1ul Vciiitul aut ţ al C'tne realizat enit ul 
iiiiielc. adresa 	 genenţ ior tle %ettit 	incasat 

1. Venitui 	 . 

1.1. Titular 

i8G iee 
1.2. SoVsoţie 

1.3. Copii 

2. Veni ţiwr din activiiăliiridepencknte 	 , 
, 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Ven ături din dareeifolointei buniwilor 
, 	 ,‹ 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4. Venituri dininvesţipi 

4.1. Titular 

4.2. SoVsoţie 

, 	 
5. Venitin 

5.1. Titular 
_ 

5.2. Soţ/„ŞPK4 	--- 
7f-i€61  i)-£1,4,~ 7_-----/t~ b9',7  

16. Venituri (Iin activit ăli agi*Ole 

6.1. Titular 	— 

6.2. Soţ/soţie 	, 
, 

Cine 	i i-eilit:.1t v,euitul 	 Ş.;uiţ-a venitului: 	' Serviciul prehit/obiectul Venitul ţ.ţ nwil 



..", tt me, ;Mt -e‘,a getteralm -  tle 1 ellit 	 illea‘,:1- 

7. Veruturi din premii si dm jocuri de noror: 

7.1. Titular 
---- 

7.2. Soţ/soţie 	--- 

7.3. Copii 	--- 
— 

8. I,  enilurt clin alie surse 

8.1. Titular 
— 

8.2. Soţ/soţ ie 	--- 
-..-- 

8.3. Copii 	-- 
_ 	..--- 

Prezenta declara ţie constituie act public si răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completărb 	 „8,mnăturra 

/t9  ‘&2 ,20/1,9  



DECLARAŢIE DE IERESE 

Su 	 bynnata, ~eld V 	
, având funcţia 

de 	 la,3"JJC.»-  

CNP 	 , domiciliul 	x id" 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul 1n declara ţii, declar pe propria r ăspundere: 

1. Asociat sau actiouar la societati contereiale, companii/societati ua ţ ionale, institutii treredit. grupurt de 
_liaters eepuoupreetint  si nietubtufin  asoei.a. ii,  ftwia, 

U nit atea  
— denumirea ş i adresa — 

ii.sau a Ite organiz;:t ii twgnyvrnantentale: 
Valoarea total ă  a 
părţilor sociale 

ş i/sau a acţiunilor 
Calitatea deţinută  

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

1.1...... _. 

_ 

• 

2. Calitatea 	membru îli otanele 	condueere. administrare si conlrol ale societatilor comereiale, ale 
regiilor autonome, le companiilorisocietatilor nationale, ale institutidor de eredit, ale grupurilor de iuteres 
econornie, alc asocialidor sau fundatblor ori aie altor organizatii 11C211% erna enta le: 

Unitatea 
— denumirea şi adresa — 

Calitatea deţinută  Valoarea beneficiilor 

2.1 	 

3. (_ alitatea.de ntembru "in  -ţadrul  -v;ociatiilor profesionalc ş i(Şau sindicale 
3.1... 	. 

. ,2'  

4. Caltlatca 	cle 	tnetnbru in 	orga ncle dc 	conduccre, 	adrninitt -are ş t 	control, 	retribuite SJ1I 	ncretribuitc, ! 

' 	(Its1,inutc ill C::1(1 rul pitriidelor politice, functia detinttii. -1 ş i denuntiret p:.trtidului politic 
4.1  	 ...,_.7 

. 	1 
. 	l 	IiIIII .■.II...I. ţ.:., 	111l11.1711 ■ 	Ul:11.: 	Ill: 	il:11VIIIZI •

eXereit ă rii functillor, niandatelor 
extertte 	ori 	inebeiate 	en 	societati 
ina,ioritar/rninoritar: 

5.1 Beneficiatul decontract: nurnele, 
plutumele/denumirea şi adresa 

JIII I ţ Ill ă l. 	f.- IIIINI.Ill ălllI ăl 	,77, 1 	VIVIIU, 

	

SUll liC11111i1111101 	pubbee fillantate 

	

contereiale 	eu 	eapital 

1/1111111111t: 

(Je la 
de stat 

Tipul 
contractului 

contr actului 

Ni111 	illlillt: 

1)ugett1l tie stat, 
tiall 	unde 

Data 
Incheietii 

III 	tICI Illill 

local si 
statul 	esie 

I.: 	III 	1111111111 

(fitt fonduri 
ae ionat - 

Valoatea 
totalăa 

contractului 

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

Procedumprin 
cate afost 
Incredinţat 

Durata 
contractului 

1 



adresa contrackil 
Titular ... 	....... _ 

_ 

Soţ/soţie 	......... 

Rude degradul Il)  ale titularului 
............ 

1 

Societăţi cornerciale/Persoană fuică  
autorizată/Asociaţii farrffliale/Cabinete 
individuale, cabineteasocia, societăţi 
civileprofesionale sau societăţi civile 
profesionalecurăspundere limibtăcare 
desraşoarăprofesiade avocat/ (rganiza ţii 
neguvemamen*/Fundaţii/Asociaţii2)  

— 

1)Prin rude de gradul I se inţelege părinţi pe linie ascendentă  ş i 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 obţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. 

Prezenta declaratie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate. 

Data completării 
	

năturia 

2 


