
DECLARAŢIE DE AVERE

G-/VJf'siijJ<n' A^<UÎIV~ \OA-M: , având funcţia
Subsemnatul/Subsemnata, _
(je C O Q CjWj

CNP

nufVq olla
S), domiţiliul

cunoscând prevederii, art'. 292 din Codul-j^enal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 

că împreună cu familia*^ deţin următoarele:

♦ l^Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Anul
dobândirii

Modul de 
dobândire

Titularul’^
G/VJOîWr owwbL»’'

Cota-
parteSuprafaţaCategoria*Adresa sau zona

1^00 

<0 Joa
ila.J’Mxi
lUc5oI€

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

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor propni, 
iar în cazul bunurilor în cOproprietate, cota-parte şi numele copropnetanlor.

le proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul).nume

2. Clădiri

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Modul de 
dobândire

Tituiarul^^Cota-
parte

Anul
dobândirii SuprafaţaCategoria*Adresa sau zona

JSiduf*- IursJaifa2-fOM o«xO
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; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de

^ _ ...... ,„,.....ază, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
c'^ul bmwilOT în’coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

” Arvjh“uWa«<.e«rfem., tractoare, maşini agricole, şalopc, iahturi şi aite mijloace de tranaport 

sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; 
producţie.

*2) La "Titular" se menţione
iar în

care
Modul de dobândireNr. de bucăţi Anul de fabricaţieMarcaNatura

o 1

2 Bunuri sub forma de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi d'. 
uumismatică, obiecte care tac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a earor valoa
însumată depăşeşte 5.000 de euro

Se^Ir menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe tentonul Romamei

la momentul declarării.

Valoarea estimatăAnul dobândiriiDescriere sumară

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 

ultimele 12 luni

Forma
înstrăinării

Persoana către care s-a 
înstrăinat

Data
înstrăinării

Natura bunului 
înstrăinat

Valoarea
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IV. Active financiare

1. Conturi 5i depozite baneare, fonduri de investiţii, forme 
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de curo

NOTA; 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Sold/valoare la ziInstituţia care administrează 
si adresa acesteia

Deschis în anulValutaTipul*

*2

*Catesoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar 
echivalente; ^ (3) fonduri de investiţii 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 împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 

acestora depăşeşte 5.000 de euro

sau

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

Număr de titluri/
cota de participare

I Emitent titlu/societatea în care persoana este
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut

Valoarea totală la ziTipul*

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat. certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
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însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe3. Alte active producătoare de venituri nete, care
an:

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

Dibit ipoteci, garanţii en.ise în beneficini unui bunuri ach^ijiona.eh sis.cm leasing ti ai.e 

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

^^vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

ValoareScadent laContractat în anulCreditor

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratnit sau subvenţionate faţă 
nartea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regn autonome, companii/societaţi naţmnale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Venitul anual 
încasat

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Sursa venitului: 
numele, adresaCine a realizat venitul

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul Îşi al lldea
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VII Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrMt art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterio )

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual 
generator de venit________încasat

Sursa venitului: 
numele, adresaCine a realizat venitul

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
niA

«VMiWA VOfVit^
2.1. Titular

CMbflvi&JL
2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
$.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

3M6.2. Soţ/soţie
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lalmM
7 Venituri din premii şi din jocuri de noroc . 
7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular
CSUfeGj'uA -foo

:'b«T8.2. Soţ/soţie

î^/WeioUiT
r^>Anur?feBA&<^ Mri8.3. Copii

inexactitatea saudeclaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentruPrezenta
caracterul incomplet al datelor menţionate.

SemnăturaData completării

6
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1, ’ A/> .X/jZ. os.
declaraţie de interese

1oA^4 , având funcţiaGAvfiA<t(JiT V/
Subsemnatul/Subsemnata,

lAuNj^fX» U«Llade
câM2l, domiciliulCNP

cunoscând prevederile art. 292 dircdnl pen.1 privind falsul în deelaralii, deelar pe propria râspundere:

I 1 Asociat sau artionar la soeietiti comerciale, companii/societâţi naţionale. instituţU de ci^it, grupuri de 
L^s^e^plS^b^tîn asociatfupdţţfl^^^

părţilor sociale 
si/sau a acţiunilor

sociale sau 
de acţiimi

Unitatea
- denumirea şi adresa —

Calitatea deţinută

1.1

i ralitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
re^or^lnoZ, ale companUlor/societăţilor naţionale, ale institupor de credit, ale grupurilor de interes 

ecLomic» ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamenlale; ^----_
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilorUnitatea

- denumirea şi adresa -
2.1

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale

p.ecjeâUu^ ■■ 1......... -A- htWm

3.1
/MGîA/Iqc^
Vi c v\ A-r=t»-t-hs\tx~>l\
I 'fYxt4. Calitatea de meml^ în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite 

deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic ^—------------------ --

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori artat 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul d 

local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul eststat,
acţionar majoritar/minoritar; Valoarea

totalăa
Durata

ocxitractuliD
DalaTţjulProoeduiapiin

caieafbst
bsdtu^

ocxitiactantă:
5.1 Baiefidarul de contract numde, 
ţxaiumde/denumirea şi adresa înebdoiioontiactului

1



oontiactuluiocHitiactiMÎQCtedin^
ootibadul

ctaimiiea?
adresa

Titular

SoVsoţe

Rudede gradul I'^aletitulariM

Sodeâ^ oonKidale'Pasoanăfizică
autorizată/AsodajpfemiMe/Cal^^ 
indmdualejCatnndeasodatB; sodetă^ 
dvileprofekonalesausoddă^dvile 
pofeâonaleaiiăspundeîelimita^ 
fjpsfSyfliăprofeâa de avocat/
iţ^ruveniaineriiale/Fiindai^Asocaa^_________ _____ ________ _—------------ 1-------------- ^

:Sit s* ludele de gradul. de,i„ mai pu,in de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiumlor.

inexactitatea sauPrezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru 
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Semiji^turaData completării
tî),05 «iAU
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