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DECLARAŢIE DE AVERE

, având funcţiaSubsemnatul/SubSemnata,
cj>pjs}ue(i Ml v NI Cilade

, domiciliul iCNP
oscâii^d prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 

că împreună cu familia'^ deţin următoarele:
cun

*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.

JModul de
dobândire

Cota-
parte

TitularuPlAnul
dobândirii

SuprafaţaCategoria*Adresa sau zona
CtoRtJFi

Z./^Gl^iOoL ZooS
cior«.CA

Qqt.| N-- CHlEOti

ţOAV —^
:■

ii de terenuri• Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categor

to ^a^l bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soprl/soîia. copilul), 

cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

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

iar în

Modul de
dobândire

Cota-
parte

TitularuP^Anul
dobândirii

SuprafaţaCategoria*Adresa sau zona
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• Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de

^ *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.

l! Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Modul de dobândireAnul de fabricaţieNr. de bucăţiMarcaNatura

2 Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de arta şi 
numismatică oLcte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 

însumată depăşeşte 5.000 de euro

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se 

la momentul declarării.

află sau nu pe teritoriul României

Valoarea estimatăAnul dobândiriiDescriere sumară

fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate inIII. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de 

ultimele 12 luni
euro

Forma
înstrăinării

Persoana către care s-a 
înstrăinat

ValoareaData
înstrăinării

Natura bunului 
înstrăinat
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IV. Active financiare

1. Conturi şi deporite bancare, fonduri dc investiţii, forme echivalente de economWre şi investire, 
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte S.OOO de

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

Sold/valoare la ziInstituţia care administrează 
_____ şi adresa acesteia____

Deschis în anulValutaTipul*
jtepoănT Ro/\l ^oAoI (lec ihflwK

3q 33^,r /{ofj 

i)<r
f*/ViîST)-n/

3,, OeC

3 poretufi^ik^R ne fisUJti
■ioo^/foy

S.fA. fbuOjUefT!

'-ueZvlm ^auflte sisteme cu
tvr.r vv..w,..v. (3) fonduri de investiţii sau echivalente,
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii direete şi împrumuturi aeordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 

acestora depăşeşte 5.000 de euro

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

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

At/nr/j ^ /h'/vr9firreĂ. ajt oe'

Număr de titluri/
cota de participare

Valoarea totală la zi

j>e
5-i. Ooo

-‘Calegorlite indicate suni: (!) hârtii de valoare definute (titluri de stat. certificate, obligaţiuni): (2, 
pârii sociale in societăli comerciale: (3) împrumuturi acordate mnume personal.

acţiuni sau
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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.

DewtVpoted, garan,ii erai,. în beneflciul unui .er,, bunuri în sistem leasing şi alte
asemenea bunLi, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

sfJot declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Contractat în anul ValoareScadent laCreditor

.. ""xcis.: r;-.rrr.r..i2.“ • ."tfs
Venitul anual 

încasat

sau

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Sursa venitului: 
numele, adresaCine a realizat venitul

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul Îşi al lldea
*Se exceptează de
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an fiscal încheiatVII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate m «It'mul
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)(potrivit art. 41 din Legea

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite dm străinătate.

Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual 
generator de venit 1 încasatCine a realizat venitul

1. Venituri din salarii
1.1. Titular 4^33ic^/io /x./e^

.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

2. 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
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie
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Serviciul prestat/obiectul Venitul anual 
generator de venit

Sursa venitului: 
Nume, adresaCine a realizat venitul încasat

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

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

inexactitatea sauconstituie act public şi răspund potrivit legii penale pentruPrezenta declaraţie 
caracterul incomplet al datelor menţionate.

SemnăturaData completării
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DECLARAŢIE DE INTERESE

Oo/Hdih , având funcţiaSubsemnatul/Subsemnata,
f\/1 U f’» ^lade

domiciliulCNP

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

sociale sau părţilor sociale 
si/sau a acţiunilor

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută
de acţiuni

^ 7rerTia/^ rii/ot/nefTJ1.1

i Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
îegHbr autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
ecLomic. ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernament^------- ------------------------

Valoarea beneficiilorUnitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută

2.1

de membru în cadrul asociaţiilor profesionalesi/sau sindic_ale_3. Calitatea J)t /v^
3.1

control, retribuite sau neretribuite4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi
în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului poliţie

4.1

"li ori îLbel’a.e cu »«cietă,i comerciale cu capital dc s.a, sau unde Calul cC
Stat,
acţionar majoritar/minoritar: Valoarea

totalăa
Durata

oontiactulid
DalaTipulProoeduraprin

cateafbst
Instituia

conliactanlă:
5.1 Beiefidamldeooniractnumde,
pţgTumde/dgiumiieag adresa îxbdQiicontractului

1



i

4 oontractultiicontractuluiînoedinpt
contractul

daiumhea^
adresa

Titular

Soţ/so^e

Rude de gradul ale titularului

Sodelâ^comQdale'Paaoanăfeică
autorizată/Asoda^iiferniiiale^Cabinde 
individuale>caWnetBasodatB, soddă^ 
dvileprofesâcnale sausoddă^ dvile 
profeâonalecuiăgjundaelimitatăcare 
desSşoarăprofeâa de avocat/Oi]^niza^
n^Uvenwnenlale/Fundatii/ Asocraţi^_________ _______— ------------- L------- ----- J--------------

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

public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea

Se vor declara

sau
Prezenta declaraţie constituie act 

caracterul incomplet al datelor menţionate.

SemnăturaData completării
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