
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subscmqat6USubsemnta, KkibIVt iité 	 , and funcţia 
de 	ls )#M»\ 	 . 

domiciliul 	 - - - CNI  -,-- 
1J La 

cunoscând prevederile an. 292 din Codul peoal privind falsul în decl2r2 ţ ii. (leClr pe proprie r ă pun(lere 
cà împreun ă  cu tamiiij»  deţin următoarcle: 

*l) Prn funi1ic sc înţcicgc  soţul/so;ia şi copiii afla ţ i în întrclinvrca acvslora. 

I. Buuuri ijnobile 

1. Tcrcnuri 
NOTĂ : 
Se vor dce ţara inclusiv ck aflate in altc ţ ri. 

Adres su zon Categoria* Anul 

J (lOhndiri 
Suprafa ţa  

Cot- 
parte 

Modul de 
dobndire 

Tituhul» 
_ 

—)- 

* Cateorii!c indicatc sunt: (1) aricol (2) foresticr; (3) inilan; (4) luciu de ap ă; (5) altc cttcgorii dc tcrcnuri 
exuavilanc, dacă  sc află  în circujtul civH. 

*2) ls Tiiular sc mcnlioncaz& în caxul bunurilor proprii, numcic proprietarului (titularul. so ţulsoia. copilul), 

iar în caul bunurHor in coproprietate. cota-parte ş i numele copropri.tarlor. 

2. Cldiri 

NOt Ă : 
Se vr dcclara inclusiv cdc abte in alte ă ri. 

Âdrsa sau zooa * Catcgona 
Anul 

dobiidi-  
Suprataţa  

Cota- 
parte 

f 	Modulde 
j dobândh-c 

. 	2) Titulnul 



* Catcgoriilc indicatc sunt: (1) apa1amcnt; (2) cas ă  dc Iocuit; (3) ca ă  de vacan 	(4) spaii corncrciilkic 
producţic. 

*2) La "TiluW sc menlîonează. în cazul bunurilor proprii, numctc proprietarului (titularul, solul/so ţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în copropriciate. eota-parte şi numcic copwpriciarilor. 

11. Runuri mobile 
1. Autovehicute/autoturjsme, tnctoare, m ş ini agrico!e, şatupt, iabturi şi altc mijloacc de trausport 

cre sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii 

Natura Marca Nr. de bud ţi 
j_Miul 

 dc fabrica ţie Moul de dobiudirc 

- 

2. Sunuri sub forni ă  de melale prcfloast, bijuterii, obiecte dc art ă  şi dc culI, co!ccii dc art ş i 

numismatic, obiecte care fc parte din patrimooiul cultural n ţional sau univenal, a tror valoare 
insumatg dcpăşeş te 5.000 de vuro 

NOTĂ : 
Sc vor rncnliona toate bunurile atlate în proprietatc. indifcrent dac ă  cle se aflâ sau nu pe ieritoriul Rornniei 

la momentul declanlrii. 

Descilere sumar 	 Anul dobindirii 	 Valoarea ctiinată  

111. l3uuuri mobilc, a e ăror valoare dep ăşeşte 3.000 dc curo fiecarc, şi bunuri imubilc înIră inatc in 

ultimele 12 tuni 

Natura bunului 
înstrăinat 

Data 
instrăinrii 

Persoanacă tre care s-a 
tnstră inat 

Forma 
înstrăinării  

Valoarea 

r - 	 - - 



IV. Activc financiare 

I. Conturi gi depozitc bancare, fonduri de investi(ii, forme ecbiralente de economiaire gi incesfire, 
iuclusiv cardurile de credit, daci valoarrr îosumat ă  a tuturor accstora depăseş te 5.000 dc euru 

NOTĂ : 
Se vor dcclara inchtsiv ccic aflatc in I ănci sau inslitu{ii fincutcian din strain3tatc. 

Institulia care administrează 	
Tipul' 	Valuta Deschis Ot anul 	Sold/valoare la zi 

;i adresa acesteia 

'Caregoriilr lndimre suni: (1) cont curenr sau erhivalente (inchsiv curd)r (2) depo=ir boncar sax 
echiraletue; (3) jondrvi cle inre.rtilfi sou echivalente. inclusiv jonduri prirafe de prncii sau afre sEeteme cu 
ncttmalure (se vor declara cele afc•renle mtului feecal anterior). 

2. Plasamcnte, investilii directe Si împrumuturi acordate, dac ă  vatoarea de piatn în.umatS a tuturor 
acestora dcpă,egtc 5.000 dc curo 

NOTĂ : 
Sc vor dcclan inclusiv invrstiliilc $i paniciperile în slrfiinatatc. 

6:mitent titlu/socictatea în carc persoana estc 
ae ionar sau asociat/6enefciar de împrumut  

.I,iPul „ Număr de titlar✓ 

cota de 	artici are 
Valoarea tota131a zi 

"('tuegnriile indicnre stmr: (I) ubirtii de voloare delinutr (rilfuri de srat, cerrifica+e. obligulinrri): (2) 
neJirnri sau plvli sociale fn .societ6(i camercialr; (3) Fnrprumuturi acordate fn nume personal. 



3. Mte acthe producto2rc dc vcnituri oete, care tnsumate dcp şec ccbivalcntul a 5.000 dc euro pc 

Sc vor declara inclusiv ccic allate în străinăiae. 

V. Datorii 
Debitc, ipotcci, garantii cmise în btneficiul unui ter ţ, buouri achizi ţionate în sistcm lcasing si altc 

asemcnca bunuri, dacà valoarea iusumat ă  a tuturor aceş tora dcp şcştc 5.000 de euro 

NOTk 
Se vr dcclara inclusv pasivcic inanciarc acumulate in s1nn5tate. 

CredUor Ccntractat ţn anui Scadeat la Valoare 

2o.&C /2000 	ţ  

Vri  

Vl. Cdouri, senicii sau avantajc primite gratuit sau subven ţionate fa ţă  de valoarea de piată, din 
partea unor persoane, organiza ţ ii, societ ţi comereiale, regii autonome, companii/societ ă i naţionale sau 
institu ţii pubuce rcmn ş ti sau stră jzie, inclusiv burse, credite. gann ţ ii, decootri de cheltuieli. altelc decit 
ccle ale anajatorului, a eror vilore individual ă  depăş eş te 500 de euro 

L Cine a realizat venitu 
_____________ 

Sursa vcntuhii: 
numcle, drcsa 

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venir 

Venitul anual 
încasat 

Ll. 1itular  

1.2. Soţ/soţic 

1.3.Copii 
 

-_---- 

excepleaa de la declarare cadonrik şi iritaiile nzualc primilg din partea rvdglor k grahjI / şi al J l-iw 



Vll. Vcnituri ale declarantului şi alc mcmbrilor si dc familic, realizatc in ultimul an fiscal încheit 
(potrtvit art. 41 din Legca Dr. 71/2003 privind Codul fiscal, cu modir,crilc ş i complc(ările ulterioare) 

NOTĂ : 
Sc vr dcdara inclusiv veniturik prnvenitc din strintatc. 

Cine 	rnlizat venitul 
Sursa venitului: 
numcle. adrcsa 

Scnieiul prestat/Obiectul 
generator de venit 

Vcnitul anul 
incasat 

1. Couturi din .a/1rii  

1 l . Titular  

t(? LWI)$  

l 2. SoVsolic 

?4W 4ci 2.6o4 

2. Venkuri din adh*ă$ indepedente  

2.1.Titular  

2.2. Soţ/soţie  

- 3. Jenihwi din ccdoreafo!osinţei bunnrilor 

3.1.Titular (____•_) ______________ ________ 

3.2. Soţ/soţic  

4. Venituri din inve.igii  

4.1. Titular  

4.2. Soţ/soţie  

5. Veniiiiridinpensii  

6. Venituri din activiIdgi aricok  

6.1. ltular  

6.2. So/soţie  



Cinc a reaiizat venitul 
SurNa 	tnituii: 

Numc._adresa 
Serviciulpretat/obectul 

generator dc venit 

Venilul anual 
tncasat 

,. Vcrntur, clinpremi şî dinjocuri de noroc  

7.$. (pi 

8. Veniinri din alre surse 

S.lTitular  

8.2. Soţ/soţ ic 

8.3. Copii  

Prezenta declara ţie constituic act public şi rspund potrivit legii penale pentru inrxactitatta %au 
c2racterul incomplel al datclor menionatc. 

Data complctrii 	 t1jra 



ANtXA Nr. 2 

DECLARATIE DE 1NTERLS 

*te! 
92 

do Codul pcoal prmod fIIsiII in dtclsr2tJi, dcclar pe propria rsspundert: 	 / 

joeiat sJu actiooar !a ocktsti eomercisle. compan ocet.ti n2tioosle, insttutii de crtdl. grupuri de interts 
l economic, prccum si nesnbru io asoclatllq tundiitii ssu sltc organst1 ă 	uveroRntsie: 

pnti 
!Untatn - dcaumirta si drcsa - 	 C.lttc 	dctinjta 	socjsle nu 

eactiun 

Valoarn toal.. 
partijor socjale sVsau s 
•etlunuoq 

2. C.31t.tta de niembru in org.nele de cooducese, sdministr,re si contro! .lc societj.tilor coojtrc.lc, a!e ngii!or 
utonomt. aJt eomp2nWor/socittatlJor nationsle. sle lostifltillor dc credit, ale rupuriJor dc isitcrcs ecosiomic, a!e 

asocj.tljjor sao tt,datiilor ori ale ajtor on.nIzsW aeuitrnsmenSIe 

* dcoumijea si sdrts. - 

sndica!e: 

Calit.tes de meinbnj in orvatle de cooducert, sdministnresi cootrol, retcibuite sau ntretribujtc, dctinule iiz 

F isicJusv ccic e sststet* juridic., consultints Si civle, obtinute sau .fltc in dcnjj*re in Umpu 
esercit.rii fuactâuor, andatelor ssu dtrnisitatilor pubiicc inaotste de S bugetiI de st* Joc.J i dla tondisri eztccne 
Ior inheiate cu sockt.0 comcret.lc Cu cspltsi dc stat ssu unde ststul este .ctionsr marit.r/tinrttr 

8coec1arul de coistract: 

si adresa 

dc zndul 1) ale titu!srului 

n,erciaklpenoaoa Mcs 
Aoci.Iii fflIslt/CabLntc 
ubhcte .ociatc. societati 

profcS dc 

M. .4e dc g radal l sc tSe ers.11 pt ISc rossas. a «J, i.edacd. 
t itqdectsn 

 
anonedaSrt si *rn. bed.r..l dt contnet ndt, pi1 S1a dttina 	 sl r.dde &traal  l obd* 

caInct.n m *a(ddDifl pctZ Nne&tirl 
ndtlt4ttrt.J l dc 	ll1slpl d S %diaapalTJlselal t!,odSCll.iadlIutdcm.dl dedbndlrc.lmCnllor. 

Prcztnts d clartic co.stftuic aet pisbUc si rsspuod potrMt tallit pcos!s ptntns ltezsetitstcs sau cIfltttru! incomp!et 
.1 dsttlor nentioostc 

D.i. cosplesrfl 


