
: 	
DECLABATIE DE PSVERE 	

o C. 

avnd 
Ia 

domiciiiul 

cunoscând prevederile art 326 dn Codul pcnal privind fahul î declra ţii. declw pe propria rspundcre 
ca îrnpreună  cu familia deţin următoarelc: 

L Bunuri imobile 
l. Tcrcnuri 
NOTA: 
Se vor declara inclusiv ccle aflatc în a!te ţări. r 

- 

* Caieoriile indicatc sunt: (1) agricol; (2) foxcstier (3) ijtxavi1an (4) Juciu de apa; (5) altc catcgorii dc 
icrenuri cxtzavilanc. daca sc afla in circuitul civi!. 

2. Cladiri 
NOTA: 
Se vor declara inclusjv c!e al]atc in altc tari. 

(•J. W Lti4J.;l ţ 	11 

- 

* Catcgorii1c indicate sunt: (l) apartament; (2) cas ă  dc 1ocui; (3) casa dc acaiiJă ; 
(4) spatii comerciale/de productie. 
I) Prin familic se înţelcge soţuvsoţia şi copiii aila ţi în intreţinerca acstora. 

La..Titular se menljoncaz, în cazul bunurilor proprii, numcic proprictarului (tituiarul, situVsotia, 
copilul). iar în cazul bunurilor în copropiietatc, cota-partc ş i nunle!c copzoprict&ilor. 



ir. I3unuri inobik 
l. Âutovchiculeaututursmt, tractoarc. ma şini aricolc. şaiupc, iaMuri ş i )tcmijloacc dc tranport car 
smtsupuscinmatiicuIrii. potritit legii 

_ran 
rfl nrr 

-. 

2. Bwiuri sub formă  de metaleprc ţioasc. bijutcrii, obicctc de artă  şi de cult. co!ecţii de artă  şi 
numismatic, obiccte carc fac pwte din patrimonkii cu1tw2J na ţiona] sau wJversa1, a căror valoare 
însuinaiă  dcpăşeşte 5.000 dc curo. 

NOTA: 
Se vor nicn ţiona toatc bunurilc aiatc în proptieiatc, indifercnt dac ă  cic sa află  sau nu pc tcritoriul 
Româiici ia momentul dcclarării. 

W. Bunuri mobilc, a cror valoare depasesie 3.000 dc euto ficcare, şi bunuri iniobilc instràinaw în 
ultimcic 12 iuni 

Natura bunului 
nstrăinat Data înstrăinăiii Pcrsoana către care Fornia înstrăinări i  s-aînstrăinat  Va1oarţa 

IV. Actve ftnanciarc 

1. Conturi si dcpozite bncar, fonduri de invcstitii, fonnc cchivakntc de economisirc si investiic, 
inclusiv cardurilc de credit, daca valoara iînsumată  a tuturor accstora dep ăşeştc 5.000 de curo 
NOTA: 
Sc vor dcclara incluiv cete alhte in bancj sau institutd financiarc din strainatate. 

Jnstitu ţ ia carc administrează  şi adrcsa 
accstda VaIUIa Deschisn 	Soldfvaloarc Ja J 

__- -.-.---- _ 



* Catcgoriilc indicate sunt: 
(l) cont curcnt sau echivaentc (inclusiv card) 
(2)depozit bancar sau echivajentc; 
(3)tonduri de investitii sau echivalcnte. inclusiv fonduri private dc pcnsii sau alte sisttme cu acumukirc 
(se vor dcclara cc!e afcentc anubii flscal anterior). 

2.Plasamente, investiii dircctc şi împrumuturi acordate, dacă  vaioarea dc piajâ înswTiată  a tuturor 
acestora dcpăşeşte 5.000 dc cux 
NOTA: 
Se vor declara inclusiv investiiilc şi panicipările în striinatate. 

Lflllteflt titluisocietatea in care 
persoana cste actionar sau 

asociatbenefkiardc impnimu(  
Tipul* Nr de iitluri/ Cota 

de participarc 
Valowca totala la 

* Categoriilc indicate sunt: (1) hartii de valoarc delinute (t1uri de stat, ccrtificate, obligaiiuni); (2) 
actiuni sau pani socialc in socictati comcrciale; (3) impnunuturi acordate in nume personai. 
3.Alte activc producătoare dc venituri nete, carc însumate dep ăşcsc cchivalentul a 5.000 dc euro pc an: 

NOTA: 
Se vor declaxa inclusiv ccic allate în str ăinatate. 

V. Datorii 

Debite, ipotcci. garaniii emisc în bcneciul unui tcr ţ . bunuri achzitionatc în sistem Jeasing şi altc 
aScmcnca bunwi dacă  valoarea însumată  a tuturor acestora depăşcştc 5.000 de euro 

NOTA: 
Sc vor dcclara inclusiv pasivele ftnanciare acun1ulatc in str ăinatate. 

Crcdiior Contractattnanul 	Scadentla Valoare 

eA ţe; 
fl- 

V1. Cidouri, scnicii sau avantaje priniite gratuit sau sul.wcnţionatc fală  de valoarea de pială  din parle 
unor persoanc, organiza ţii, societă i comercialc, rcgii autonome, companiitsocietati na ţionalc sau 
instituţii publicc romneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cbcltuielL altcic 
decât cele ale angajatorului, a c ăror valoarc individua]ă  depăşşie 500 de euro* 

Cine a rcalint venitul 
S urşa venitului: numelc. 

adrcsa 

$ericiu1 
prcstatObicctul 

generator de vent  
Vcnitul anual incasat 

1.1. Titular  

1.2. Sot/sotie  

1.3. Ccpii 



• Sc cxceptcaz.ă  & Ja declirare cadourile şi tnl2ţiik u7.ualeprimitc din paitcaruddor dc gradul l sj al 
If-Jca 

Vfl. Venitwi ic decIasntului sj alc membilor si de faznilie. rtaîzatc în uitimui an isca1 închjat 
(poivit art. 61 din Lcgca nr. 221,201 5 privind Codul sc81, cu modilicăzilc şi completări!e uJterioir) 
NOTA: 
Sc vor declara inclusiv veniturik provenitc din strin ătate. 

Cnc a reali2at veniiul Sursa veoitului: numelc. 
adresa 

Serviciul 
prestat(Obicctul 

gcncrator de vcnit  
Venitui anual ncasat 

l.Venituiidinsali  
1.1.Titular  __________________________________  

1.2. Sot/soţie  

ksu(Ju 	W Ă  c ( Ci)Pi 2.too /e/ 
1.3.Copii  

2. Venituii din activitati independcite 
tI.Titular  

2. So/sotie  

Cincarcalîzat vcnitul 
Seniciul SursavcnitWui: numele, 	 tiobicctid adresa 	 eneralor de vcDit  

vcnitul anual jncas3t 

. Venituij din cdarca folosintei bunutlor  
3.1.Titular 

3.2. Sot/sotie  . 

i Vcnituii din invcstiti  

L2.Sotsotie  

5.Venitwi din pensii  
5.1.Titular 

J 5.2. Sot/sotic  

6.Venitud din activitati agiicole 

.2. Sosoe 

 



7. VcnituIi din pTcmii 51 dinjocuri d noroc  

7.1. Tu1&  

7.2Sot/sotie  

7.3. Copii  

. Vcnituri din altc surse  
8.1. Titular  

8.2. Sot/soiie  

8.3. Copii  

I 

Prezcnta dcclara ţic constituic act public ş i răspund pouivit kii pcnalc pentru inexacitatea sau 
canctcrul incompkt al datelor men ţionate. 

Daa coinple ării 

Stmnăt!., 



A/R . 	oc. .2aV 
DEcLPIRATI DE NTERESE 

c 	 ____ 

cw,oscand 

1. Aociai sau actioiar Ia sociewi comcrciak. compinWsocictti ntionalc. institutii de crcdii, gnspwi dv irncrc 
econflrnic. lrLcum 	i niembru in asocialii. (undaiii au alie o 	anitii ncguvemamentalc:  

- Nr. dc Pa 
Valonrca totata a pilor 

- Jnitatea - &iiumira aliiaici dctznuta ocia)c sa
uni u 

socilc si/sau a sctiunilor 
k acti_______________ 

2. Calitatca dc mcinbni in oranck dc conduccrc, ajministrarc si control atc sociciatilor conic,cilc. ak rcgiilor 
utonomc. ale companiilorsocictatilor nationale, ale institutiilor de crcdit, alc Mpurilor tk interes ccoilomic. alc 

,ociatiiloc sau tundatiitor oqi aic altor organizatii  

Unitatta - dcnurnircasi adrsa- Calitatc, dctinula 
lValoan.a 
lbcncfiiloq 

3. Calitatea dc membru in =dnul 	ociatiilor profcsionatc sifsau sijidicalc: 

3.1 

. Calitatca dc mcinbni in organck dc coiduecre, adminitrirc si cornrol. rcuibiiic sau ncrctribsitc, deiinuic in cadnl 
pitidelor politice. func6a dctinuta si dciuniirca partiddui po!itic: 

*.l 

5. Contracte. inctusiv ceit dc akicn!a jur.dic, eons.jltanta juridiea. conultan!a si citile. obtinutc ori aflatc ir, 
dcrulare in timpul cercitrii funciiilor. mandaielor sau dcmnitatilor publice fnant2ic de 12 huIut de stat. locl 
.i din fond,iri CtJnt ;ri incbtiitv cu socictati eorncrciale co cupill dc «t au undv stalul ctc aeiionar 
inajoritar/m ii3Orilr 

Procedura 
.l. lkcfciirutdecontn cl: 

tnsiitutia  
oniractanta: 

Daia flur ţ ia 
iiumck, prenunitle/ fost 

cootnctiilui 
incheicrii 

c,niractiilus 
ioiala a 

denumâre si adresa 
• 

.ncrtdrntai contractului contractulu, 
ad rca 

ontraeiul 

ritu12r....  

ot/ctie  

Rude dc tradoi I ) ak 
titularu lo i  

.%ocictati 
comcrciiticPenoana flziea 
H utorata/t%ocii.tii 
ramilialctcabinete 
individissk. c2biotte 
,ociste, socieiati ti ilt 

profcicnak au societati 
:ivile profc%ionalc cu 
ntspunderc Iimilata carce  

dmfaçùârâ profeia (lt 
nocatiOrganii.atii 
neu-ernanenial/FundatW 
.4sociatii)  

) Pri riide dc Undui l sc iutcIee parinti pe Ino acendenta .i copii pe linic dveiidtnt.. 
) Sc or declara uurncic. dcnumirea i adrs benvr.ei.rului dc contract uode. prin ilittea dctiuuta. titularul 
tuLri. i ni&k de tradul l obtin enictrxcgC. 	eiin unl dtfnilc ht pct. 5. Nu sc dcclara contr2ctele ncitiuilor 

eomereile pe actiuni ls c.re dedaraniul iinprcfla tu 	ul(oiia si rudelc de gradui l detin mai putin d % din 
cspiialul -oci.! ai ,ocirilii. indifcrcnt dc modul de dobandirc a actiunilor 

Precnta dccl3ratic co»stiiuic acr public si spund porivit lcii pcnlc pcntni incxc1itatca sau caractcwl inc4nnplel al 
dador mcntiomţtc. 

t)aia c,pkirii 	 SuuiZliur1s 

oL.2 Ă  


