
DECLARATIE DE AVERE 

Subsemnatu1/Subnata, 	j W L F 	() 	c Lt)V\ j L) 	 aând 
functia de L 1) i) Lo ( L 	 la 

( 	R 	CÂ 	 CNP 	- domiciliul 
VLT( nc 0, a- 	t 	Ci A1T12 c 

cunoscând preYederi1e art. 326 din Codul penal privind falsul iî declara ţii, declar pe propria r ăspundere 
ca împreună  cu fami1ia 1  deţin următoarele: 

I. Bunuri imobile 
1.Terenuri 
NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobandirii Suprafata • Cota-parte Modul de 

dobandire•  
Titu1aru12 

Ti t 20 62 I21 RE c 
/ 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de 
terenuri extravilane, daca se af1a in circuitul civil. 

2. Cladiri 
NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele af1ate in alte tari. 

.I 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobandirii Suprafata Cota-parte Modul de 

dobande 
Titu1aru12 

RLT L 2oo  . 

/ 

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacanţă ; 
(4) spatii comerciale/de productie. 

Prin familie se înţelege soţul/so ţia i copiii af1aţi în intreţinerea acestora. 
2)  La ,,Titular se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul!sotia, 
copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte i numele coproprietarilor. 
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11. Bunuri mobile 
1.Autovehicule/autoturisme, tractoare, inaini agrico1e, salupe, iahturi si alte mijloace de transport ca 
sunt supuse înrnatricul ării, potrivit legii 

	

•.,. 	Anul de 	Modu1de 
Natura 	 Marca 	Nr. de bucati 	* . 

	

fabricaţie 	dooandire 

iîoiU_ 	 •_______ 	 ________ 

AD ŢoÎRS_cpF  

2.Bunuri sub formă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă  si de cult, cplec ţii de artă  si 

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau uiiversa1, a c ăror valoare 
însumată  depăsete 5.000 de euro. 

NOTA: 
Se vor men ţiona toate bunurile af1ate în proprietate, indiferent dac ă  ele se află  sau nu pe teritoriul 
României la momentul declar ării. 

Descriere sumar ă 	
J 	

Anul dobândirii 	J 	Valoarea estimat ă  

111. Bunuri mobile, a căror valoare depaseste 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luiii 

Natura bunului 	 . ..Persoana c ătre care Data înstrainarii 	 Forma înstrăinării 	Valoarea înstrăinat 	s-a înstrăinat  

IV. Active financiare 

1. Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de eeonomisire si investire, 
inclusiv cardurile de credit, daca valoarea iînsumat ă  a tuturor acestora dep ă ete 5.000 de euro 
NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau institutii financiare din strainatate. 

Instîtuţia care admînistreaz ă  si adresa 	 j 	1D anul
eschis în I 

	

Valuta I 	i Sold/valoare la zi acesteia  
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* Categoriile indicate sunt: 
(l) cont c•urent sau echivalente (inclusiv card); 
(2)depozit bancar sau echivalente; 
(3)fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare 
(se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 	. 

2.Plasamente, investiţii directe si împrumuturi acordate, dac ă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturor 
acestora dep ă ete 5.000 de euro 
NO•TA; 	 • 
Se vor declara inclusiv investiţiile si participările în străinatate. 

Emitent titlu/societatea in care 
persoana este actionar sau Tipu Nr. de titluri! Cota Valoarea totala la zi 

asociatlbeneficiar de imprumu • 

departicipare 
. • 	 ,/ 

ţ,  

* Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) 
actiuni sau parti sociale •in societati comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal. 
3.Alte active produc ătoare de venituri nete, care însumate dep ă esc echivalentul a 5.000 de euro pe an: 

NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele afiate în str ăinatate. 

V. Datorii 

Debite, îpoteci, garan ţii eniise în beneficiul unuî ter ţ, bunuri achizitionate în sistem leasing si alte 
aseinenea bunuri, dac ă  valoarea însumat ă  a tuturor acestora dep ă ete 5.000 de euro 

NOTA: 	• 	 . 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăinatate. 

Creditor 	 Contractat în anul 	Scadent la 	Valoare 

L• 	 . 	 _______ 

L / •  ___________ 

vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea cle piaţă  din partea 
unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societati na ţionale sau 
iristituţii publice româneti sau str ăine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele 
decât cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

Cine a reaiizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa 

Serviciul 
prestat/Obiectul 	Venitul anual incasat 

generator de venit 
1.1.Titular  

1.2. Sot/sotie  

1.3.Copii  



* Se exceptează  de la declarare cadourile si trataţiile uzuale prirnite din partea rudelor de gradul 1 si al  
II-lea. 

VI2f. Venituri ale declarantu1ui si ale rnembrilor s ăî de faniilie, realîzate în ultirnul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 2271201 5 privind Codu1 fiscai, cu rnodife ări1e i completările ulterioare) 
NOTA: 
Se vor d•eclara inclusiv venituriie provenite din străinătate. 	, 

. 

Cine a realizat venitul 
Serviciul  

prestat/Obectu1 
adresa 

Sursa venitului: numele 	 . 

generator de venit  

• Venitul anual incasat 

1.Venituri din salarii  
1.1.Titular  

1.2. Sot/sotie  

ÏM u LÉSC, O 	L  R Î • 

1.3.Copii  

tIMULW  

2.Venituri din activitati independente  
2.1.Titular  

2.2. Sot/sotie 	 • • 

Sursa 	 . numele, Cine a realizat venitul adresa 

Serviciul 
prestat!Obiectul 
generator de venit 

Venitul anual incasat 

3.Venituri din cedarea folosintei bunurilor  
3.1. Tituiar  

3.2. Sot/sotie  

4.Venituri din investitii  
4.1. Titular  

4.2. Sot!sotie  

5.Venituri din pensii  
51.Titular  

5.2. Sot/sotie  

6.Venituri din activitatiagricole  
6.1.Titular • 	- 

6.2. Sot!sotie  
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7. Venituri din premii sidinjocuri de noroc  

7.1.Titular  

7.2. Sot!sotie  

7.3.Copii  

T~ 
8. Venituri din aite surse  

8.1. Titular  

8.2. Sot/sotie  

8.3.Coiii  

Prezenta declaraţie constituie act public si răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 

2.2 i 

Sern ăfura 
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• 	 • 	 . 	. 	 . 	 /R. 

DECLARATIE DE INTERESE 
. 	 • 	 r 	 l 	• 

SubsmatuLSulsemnata 	fTL)L P() 	L)L 	(() 	_.,av 	ie ViST_LL 
la _( LL  ţ ? i/ 	• , CNP  

	

(. 	
i- 	2-6 

cunoscand prevederile àrt. 36 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria raspuridere: 

1.Asociat sau actionar la societati comerciale,coiripaniilsocietati nationale, institutii de credit, grupuri de interes 
economic, precum si membru in asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale:  

Nr. de parti Valoarea totala a partilor 
Unitatea - denumirea si adresa - Calitatea detinuta sociale sau . 	. 	. sociale sL/sau a actiunilor 

de actiuni 

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control ale societatilor comerciale, ale regiilor 
autonome, ale companiilor/societatilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale 
asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:  

• 	. 	. 	 . Unitatea - denumirea si adresa - J 	. 	. 
iCalitatea detinuta 

Valoarea 
• i beneficiilor 

2.1...... . 	. 	 j 
3.Calitatea de •  membru in cadrul asociatiilor profesionale si!sau sindicale: 

3. l...... 

4. Calitatea de meinbru in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite, detinute in cadrul 
partidelor politice, functia detinuta si denumirea partidului politic: 

4.1..... 

5. Contracte, iaclusiv cele de asistenta juridica, constaltanta juridiea, coiisiiltaiit ă  si civileq obtinute ori aflate in 
derulare in tiznptal exereitarii functiilor, niaadatelor saz demaitatilor publice !inantate de la bugetul de stat, local 
si diu fou<iuri exterzie ori inchciate c.zi socictaticoznerciale cu capital dc stat sau unde statul este actionar 
majoritar/m inoritar  

. fnstatutaa Procedura • 	• 
A. Beaeficiarul dc coatract: 

cQntractan(a: 
prin earc a ; ... 

[ipui 
. 

Data . 	. 	.. Durata a1oarca 
uuznele, prenuniele/ . • 	. 	. 

deuuznzrea sz 
fost 	• . . 

coiitractuluz 
ancheicriz • 	. . coutractulua totala a 

denuanarea sa a<iresa adrcsa zncrediaatat contractuluz contractulua 
contractul 

Titular  

Sot/sotie . 
•Rude de gradul 1) ale 
titularului ........ 

Societati 
cosnercia le/Persoa saa fiziea 
autorizata!Asociatii 
faniiliale/Cabiuete 
individuale, cabinete 
asociate, s()cietati civile 
profesioaiale sau societati 
civile profesionale cu 
raspunderc linai(ata care 
desfasoara profesia cle . 	. • 
avocat/Organizzatii 
ziegzzverzaa znenta Je/F ndat ii/ 
Asociati i2) 	 • _______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 

1 ).Prizzrude de graclul 1 se iaatclege pariati pe Jiszieascendnta si eopii pe linie descendeazta. 

) Se vor declara auznele, denunairea si ae!resa hene.fieiaruizzi cJe contract unele, prizz caitatea detiazuta, titularul, 
sotul/sotia si rudele de gradul f obtin coratracte, aa cuua surst clefinite ia pet. 5. u se <ieclara coatractele societatilor 
coizierciale pc aetizsrai la caie dec1arantu1 iznprezazn cu sotul!sotia si rudele de graelul 1 detin mai putin de 5 010 clin 
capitaiul scil aî societatii, indifererat <ie• modul de dobandisc a actinazilor 

Prezenta declaratie constituie act.public si raspund potrivitIegii. penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al 
datelor mentionate. 

Data corripletării 	 Semnătura 


