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DECLARAŢIE DE AVERE

aQA6v05 a Q9t\)L- O^Oii^khN
'la

Subsemnatul/Subscmnata, 
de rDNS>ii,i^ yo^A^

având funcţia
IC^CPfL. ,

CNP ţ domiciliul

cunoscând prevederile art 326 din Codul penaVprivind falsul îwdeclaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia’^ deţin următoarele:

eJ

*1) 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.

Cdta-
parte

Anul,
dobândirii

Modul de 
dobândireAdresa sau zona Tittilărrt'^ 

An «1$

Categoria'^ Suprafaţa
• -j;

Q^Q') Oft '
\/( Or>-o*r>>Aivi

Sf- ?Jc^
7Z2 CVC20 iS 3^00n^? tVt

/i\o \

//?20/?^DIS 23n/^f
3 J>Q/g CifC^21 Mf1 / n

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

•2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

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

1
'iPtoîW*)dobândirii

Modi^de 
* dobândire

Cota-,
parte

..Adresauzona’

'-----r

Categoriai* Suprafaţa:
y/j. f

aVA 1 *1/ p^Q/ ?- A)p CVC
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* Categoriile indicate sunt; (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie.

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

11. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care 

sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
^ - -ţf -

C Y cJ?O0£J■t Lro> 0\A

^ //- C V C/

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată 
depăşite 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

<t

- , Y-

. ••
.'.tsili

. • .i-

IU. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate in 
ultimele 12 luni

K''i; jllidi..'.
i'f' «'iT';
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IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

, ^ Ittsitî^ţia ca kdtbaîttistpeaa^,' 
şl^dresa act^iă l>(^hlsîiiaiiill $oId/valoare ia#Vitluta

C-’

^Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (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 fiscal anterior).

k
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 

acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

%

jdciinpi^inqt: ■vfilwM-

■x.

*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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3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

[ Pi Q:>C\fy\ •<. /^O ^Qo .^0^

VI. Cadouri, servicii sau avantajă primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din partea 
unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale 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*

V riîM’W

1.1. Titular \

1.2. Soţ/soţi©-

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul J şi al 114ea
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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 Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ;
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

-.
1.^ Venituri din salarii .>.

li' irJu i /CI

Ti.'/

fa y\olay>îvL1.1, Titular IA 05*.c;u^

I I I r»-N«^ W'f______ Aa y/p
Soţ/soţie /ts L Afl /c.N ) U '

A / 0^3*) I IA

q

... ^ .....

rtAAL

77lC1.2. 'OŞ -Zr-.ViW<ţ
y cuv? .^iGlA cyitGS

T Q(y.c^Or-ft>ti;

^^Cuu.l<K.
AXa1.3. Copii /

'fi :s-f)
-'S--

2. Veniitiri din qktpcităţîindependente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

i,V?tdturidinc4^reqjdi6şi^^ j y
3.1. Titular

/

3.2. Soţ/soţie

A

4lVenîiuridiţtirivestijţî IEî

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

ji.

5.2. Soţ/soţie

6. VenduriSâd<dmtăţi£0icpl^;
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie ^
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'mr'y-:.i şi^r^r,^.T-iiC'i"

7. Venituri-di  ̂pr4mii şi din Jacuri de hord^^^::
7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din afte surse - '- Tî ■■> '. •■
l- ■

j

8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

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

Data completării Semnătura

•»

•«
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- 5^/9^^, 99, p^ojio

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, /jy/njQ6\05 A. Q/^l/
(a^ gAgiy^'t }^ec\av,]r^^ ia - n1 Ag» ^ <v Wi <a €rte">

, având funcţia
Or<-»>6. A^<3 ,n<0A

CNP
7

cunoscând prevederile/art. 326 din Codul penal iprivind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale;

Nr. de părţi 
sociale sau

Valoarea totală aUnitatea
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilorde acţiuni

oh^Ll -SOi- /oo1.1 of<^o Qch/

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: 

Unitatea
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.......

3. Calitatea de membru. în^drul asociaţiilor prof^ionale şi/sau sindi
.TtA I / ) — /Y>1 o rvvN U

icaie
^..4rr>c (3.1 CC. c

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute 
în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de ia bugetul de stat, 
local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar 
majoritar/minoritar: _____ ^______ .. . . . ,
5.1 BetidSdauI de contract nimde, 
pnetnjmde^denumirea^ adresa

Instituţia
contractartă:

Prooeduraprin
careafost

Tpil Data Duiata
ocHitiactului

Valoarea
totalăacontractului îndiderii
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nx3«}iiTţ^
contră

doTumireaşi oontrăcyuicxTntractului
■

■ .

'Htular

Sc^sope.

Rudecfegpadul l’^alethulâmiui

Sodefâ^ oranpaale/PasoaTâ fiacă 
aaittîizafâ' Asociaţi femiliale/Gabinete 
ireiivîdiiale, (^bineţe cedate, socdâţ 
dvflepofesiQnale sau sode^ dvite 
pofeaofâle cu răsjxoideie lirnitalăcare 
desfaşoffiăpoifraa de avocat/Orgai^i 
riegA>anamentale/Finxfaîii/AsociatiP

Prin rude de gradul ! se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

; soţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 

, 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet ăl datelor menţionate.

Data completării Semnătura

2


