
tvţ . 2./ (2, 02_, 9.• 

DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Sub,setwrăta, /-41V4VC --/-6(,, (? , (1)C-WC .7!" -M 71-1/14 , având functia 
de 0.0A/c.5/Lic= 6-C€PE.ei0, 	 la V55(>14 1C,c/c ftebLie 00~0 47-1,U009/..tOr'' c9,;vzi 4- 

PFie ,50:94/ 6-4.'o,,  
CNP 	 , domiciliul /e". c«ci, 

44-17  , 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul 1n declaratii, declar pe propr \ie 
. răspundere  

că  Impreună  cu familia l)  detin următoarele: 

*1) Prin familie se inţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi in intreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

. 	. 
1. Terenuri 
N 0 T Ă  : 
Se vor declara inchsiv cele aflate In. alte ţări 

Atii s:.tu tona re 

. vKi il ce-A .' 

Categoria"' 
Anul 

dol4tidirii 

1 
S 1.1 pra Lit',1 

.0.0 442- 

- 
Cota- 
_p_arte 

Ntodul de 
dObândirie  

- Titularul II 

.2 , 1./.~ . 
-9,‘-'7-4.7 

ddcCeliO£4/ 
7.09Aiicretre-£1 
(/~—iiii~ 

* 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 menţionează, 1n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, 
copilul), iar in cazul bunurilor 1n coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

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

t 	ui to A(Ire 	swt C.:,iteooria ,-.. 
\IIII1 

dobâildirii 

/792- 

..;tipral'aia 

g Şkt412  

Cot.â - 

parie 
Modul de 
dobândire 

Ti tularul 2) 

71.{14.rest,« Me4-)ţ  
7-4pĂ,,,,WCJeu 	.4514 i /-2.. e V C. 

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



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. 

IL Bunuri mobile 	 .., 

• .. L. 	 tractoare, ma5i .pi agricole, şaIupe iahturi şi ,alte mijloace de 
transport care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii 

Nttur lrca 	 Nr. 	1c 1)UCi t1 (le 	1riciic 

vr 9 

iot1u1 (Ic d()bă fl(liFC 

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

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

României la momentul declarării. 

I)ccrierc u in r 	 .ul Iub nlirii 	 V1re ctiit 

111. Bunuri mobile, a c ăror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstră inate în 
ultimele 12 luni 

Nir bnnuiui 	 Icr)n:l c1re CiFC -( 	 lurni.i 
11)) 	l 1 t 

inIinutI 	i jiitriiiiiru 	 II1FIifl4l 	 1l(lIll)(Fll 

Iv. Active financiare 



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

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 dep ăşeşte 5.000 de euro 

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

( rCJitOr ( 	iitrictil iii until coient li Vi1oaru 

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, companiiisocietăţi naţionale sau 
instituţii 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* 

. 
( iuc <1 	 enituI rciili,it 

Suri veii itti l iii: 

nuinek 	iili 	i 

Scrvicitil itt,()1iecttiJ 
. 

eneiatui t]& 	&tH 

	

Vcnitiil 	ti uiI 

	

lfl1 i 	lt 

1.1. Titular 

1.2. Soţlsoţie 

1.3.Copii 

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



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

NOTĂ : 	. 	 • 
Se vor declara inclusiv cele afate în b ănci sau instituţll financiare din străinătate 

1ntitU ţ iâcJ I 	ium 
- 	Fipu 1* Vl ută  Desellis în ănul o1dIvâ1ou re hi zi 

*categoriile  indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echîvalente; (3) fonduri de investi ţii sau echivalente, iiiclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele afe.rente anuhîijiscal anterior). 

2. 1lasamente, investiţii directe şi îrnprurnuturi acordate, dac ă  valoarea de piaţă  însumată  a 
tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 	. 	 ..:.: 	•: 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate 

IIII itent titIu!)CiCt ă tCă  iii Că C per ă nă  CtC 
. 	,.. 	 , 

1 ă 	Nă U - 	ă ,t1OIl ă ( )Clă tIbCnCiiclir(Ie IIH prumu( 
1 lpUl 

. 
uiiI 1 -  (1e ti(lu ri. 

. 	. 
colprticip ă rc 

ă ioă reă  totăhi lă  z 
- 

*categoriile  indicate sunt: (l) lzrtii devaloare deţinute (titluri de stat, certJicate, obligaţiuni); (2) 
acţluni sau părţl soczale în soczet ăţz comerciale (3) împrumuturi acordate în nume personal 

3. Alte active producătoare de venituri nete,care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro 
pean: 	 : 



; 

vII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal 
încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codnl fiscal, cu modific ările şi completările 
u lterioare) 

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

. 	 . 	 F 	urz vcuitului: 	Terviciui prc1it/Ohicctu1 1 Vc1 nua] 
(iiic 	t rcalui( vcuiiiil  

nurnelc, adresa 	 gei1ertor lc venit 	incaat 

I Venituri din salarii 

1.1.Titular 	: 	

• 	 : 

_______ 

1.2. Şţ ie c/ / O /b/  

1.3.Copii  

2 Veniiuridzn actzvzt ă!z independente  

2.1.Titular  

2.2. Soţ/soţie  

3 Venituri dzn cedarea folosinţc z bunurtloz 

3.1.Titular  

3.2. Soţ/soţie 	 . . 

4 Venzturz din investi ţii  

4.1.Titular 	 .. 	. 

4.2. Soţ/soţie 	 . . . • 	
•..: 	, . ____________________ ____________ 

5... Venzturi dzn peniz 

5.1. Titular  

5.2. Soţ/soţ ie  

6 Venztrn z dzn activztui Qgrlc.oI  

6 1 Titular  

6.2. Soţ/soţ ie 	 • 	• : 

i i ili,a1 	niii1 	-- 	sursa venituitil: cr iciiil p1(1 itOl)i((.1i11 [_ iiiituliiiii il 



Nunte, iclia generator de venit "incasat 

‘7. Veniturfdin premii şi din jocuri de hor c ‹ 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8.- Y:ennuri dm ahe surse 

8.1. Titular 

8.2. Saţ/saţie 

8.3. Copii 

Prezenta declaratie constituie act public si r ăspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate. 

Data completărb 	 Semnkura 

D2— ••°/ 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

, 

subsemnatuUSuluenrnata, 	 Ofle'/?67'tĂ 	All•f'14  • L 	 , având funcţia• 

de COIN/c5it. i 	 siCi 	 la iiP CZE-P 7-e'Cuci 	 civ"( 

CNP 	 , domiciliul /e'Cucl *.,  

• 

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

• 

1. Asociat san actionar la societali comerciale, companii/societ ă ti 114ionale, irititii ţ ii de eredit,rupuri del 
1n teres economic, precum si membru Îll aoca.ii, fttatţa ii:sktu alte or aniza,,te_guvequameniale: 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea total ă  a 
părţilor sociale 

şitsau a acţiunilor 

Unitatea 
— denumirea şi adresa — 

- Calitatea de ţinută  

1.1... 	. 

\ 

C:alitater de membru in oroanele de conducere, administrare ,-, 
reglilor autonome, ale companiilor/sociela ţ ilor na1ionale, 
econornic, ale z.tsoc 	r ia ţ iilo 	s:All ill11(111iilor or 	r i  ale alto , 	_ 

Unitatea 
— denumirea si adresa — 

si control 
ale institutiilor 

org;:iniZatii neu 	r na 
‘ 

-.. 	Calitatea deţinută  

venteLile: 

... 
ale 

de credit, 
n 

,ocieta ţ ilor 
ale grupurilor 

Valoarea 

comerei:,Ile, ale 1 
de interes 

beneficiilor 

2.1 	 

• 

3. Callintea de membru în eadrul ~clattilor profes10 	e şi/san sindiejle  

retribuite 4. C'alitatea de membru in organele de condueere, 
detinute in cadrul p:.trlidelor politiee, 1u netkl detint4si 

administrare si control, 
denumil-ea  partidului _politic 

san neretribuite, 

4.1 	 

sau :.111.ale in derulare in timbul '.-.. Contracte, inelusix cele de ;risistent'ă  juridica, consultan a si ch. ile, obtinute 
e-xercitril fune1illor, mandatelor 

• ex1erne 	ori 	incheiale 	cu 	socielati 
majoriLtrimirtoritar:  

5.1 BeneficiaruldecontraCt: tiUmele; 
prenumele/deriumi şi -adresa 

sau deinnilatilor 
comerciale 

publiee finantate 
en 	eapital 

Proceekiraprin - 
:- 	..- 	-,.., 	• 	• 

- careafost - • 

'. • - incidiriţ? denumir ea şi 

de la 
de 	stat 

Tipul, 
contractialui 

buget(ll tie sta1, 
sau 	unde 

Data 
incheierii 

contractului 

1<)cal si 
Niallli 	tş■ ie 

Dura ta 
contractului 

din fonduri 
ae ional - 

Valoarta 
totalăa 

contractului 

Instituţia 
conbractantă  



adtesa contractul 
Titular 

, 

Soţ/soţie.:,....,..,.... 

, 

Rude de grachl I I)  ale titulatului 

Societăţi comerciale/Petsoană fizică  
auto~Aswiaţii filmiliale/Cabinete 
indMduale,cabineteasociate, societăti 
civileprofesionalesat  t societăţi civile 
pufesionalecuraspundetelimitatăcate 
desraşoarăprofesia de avocat/ Otganiza ţii 
neguvemamenta1e/Fundaţii/Asociaţii2)  

I)  Prin rude de gradul I se inţelege părinţi pe linie ascendentă  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, aşa cum sunt definite la punctul 5. 

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

Data completării 	 SemnOura 

/ D2- 29/9 

2 


