
,V,Q. 3 DA 

!ct J2/ 

DFCLARAŢ IE DE AVERE 

Subsem natul/lîp bsemnata, 	 •9- ,2 	,4i( - 	
/ 	

, avn,d funcţia 

(Jc 	• 	 la  

CNP 	 - 	- . . 	, (lomiciliul 	 , 	-- 

cunosend prevedcrile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţ ii, declar pe proprie răspundere 

că  împreună  eu fam ilia» (leţin următoarele: 

*1) Prin frniilie sc în ţcicgc souliso ţia şi copiii afla ţ i in între ţ inrca acestora. 

J. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTÂ: 
Sc vor dcclara incluiv cete aflate în alte ţări. 

Adrcsa sau zona 
• 	r- 

catcgoria 
An[ 
b dondirii 

Suprafa ţa 
Co- 
parte 

Modutde 
•dnir 

• 	ituaru . 

________ -• - ________________ ____________ _________ .-- 

-f 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forcsticr: (3) intravilan: (4) luciu de ap ă : (5) alte catcgorii dc terenur 

extravilanc, dacă  sc află  în circuitul civii 
*2) La litular se mcn ţ ioncaz. in caztil httnurilor proprii. numele proprietarultii (titularul. so ţul/soţ ia, copilul), 

iar în cazut bunuritor în coproprieiate. cota-partc ş i nurnele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

N OT Ă : 

Se vor dcclara inclusiv celc aflate în altc ţări. 

Adresa sau zona 
•. ••.. .... 

Categori&  
Anul 

dobandirit 
 Suprafa ţa  

.. 
Cota 
palle 

Modut & 

dobaudtrc  
TItUt4rU2 

___________ ______ ______1 •• ____ _______ ________ 

t. 
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* Catcgoriile indicate sunt: (1) apartamcnt; (2) cas ă  de Iocuit; (3) casă  de vacanţă; (4) spa ţ ii comercialde 

producţ ie. 
*2) La Titular se mcn ţ ionează , în cazul hunurilorproprii, numele proprictarului (titularul. so ţul/so ţ ia, copilul). 

iar în cazul bunurHor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprictarilor. 

IL Bunuri mobile 
i. Autovchiculejautoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de trausport 

care sunt supuse înmatricul ă rii, potrivit legii 

•1ţ arca. Nr. 	e bizcăţ i Auul de fabrica ţie •__ Modul de dobândire 

7O77?iR/f»Ş  A/4 -c4 / 7c(ir (y, 
- --- 	-- --.--- .-- - - 

2. Bunuri sub form ă  de metale pre ţioase, bijuterii, objgcte de artă  şi de cult, colec ţii de artă  ş i 
»umismatică , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţ ional sau universal, a c ăror valoarc 
însumatà depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor men ţiona toatc hunurilc aflatc în proprietate, indifercnt dac ă  ele se afl ă  sau nu pe tcritoriul Rornniei 

la momentul dcclarării. 

Deecriere stiomrâ A»uldobndzni Vatoareactimată  
- - --- - 

---- 

111. Bunuri mobile, a cărur valoare dep şeşte 3.000 dc euro ficcare, şi bunuri imobilc înstră inate în 
ultimcle 12 luni 

Natura bunului 
tnstrinat 

Data 
• înstrăinării 

Persoana către care s-a 
înstrăinat 

Fonna 
îtisirăinării  

Valoarea 
---- --- 



JV. Active financiare 

1. Conturi şi dcpozitc baocare, fonduri de iiwesti ţ ii, forme eehivalcnte dc economisire i investire, 
inclusiv cardurHe de eredit, dac ă  valoarca însumatà a tuturor accstora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Sc vor dcclara inclusiv cdc aflate in h ănci sau in1itu ţ ii linanciare din siră inălate. 

Insi(u(iaeare adminis&ează 	. ... Tîpul 
adrcsa acestea  

VUta Deschis În ani ţ  . 	Soldtvaloare Ia zi 

*Cawgorii/e  indicatc szznt: (l) cont curent sau cc/iivalcntc (inc/(siv ccad); (2) de/N:it bancar sau 

eciriratcnsc; (3) J»,dzsri de invtsIijii san eciiivalente, incli,siv f)fldHPi privc?tC dc pensii SCIH Ci1(( sisIcrne cu 

acumularc (se vor cicc/ara cck a/rcnW anzi/ziijisca/ aiikrior. 

2. Plasamente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dac ă  valoarca de pia ţă  însumată  a tuturor 
acestora dcpăşeş te 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor dectara inclusiv invcsti ţ iile şi participăritc în stră inătatc. 

Emitent titlu/societatcaîncarepersoan* este 
.,acţiooar sau asociat/bufidar dctmpruuiut . 

: 
.Ti p 

jj*•• ?urnărde titlWit 
• Cotade particiPate 

• Vatoarca to 	ă  lni 
. 	 _. 

-- -- 

---- 

*cutegoriile  indicatc .ţiml: (I) hiriii c Ăe raloare ck(inuge (sitlz,ri de stat, certi/kase. oh/iga ţizrnD; (2) 
cicţiuni saupctr(i s(,ci(I/c în socicl ă(i c-orncrcic,h; (3) irnprumn(wi acordaic in nmne perscrncd. 
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3. Alte active producă toare de venituri nete, care însum2te dep ăşesc echivalentui a 5.000 de curo pc 

an: 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv ccic aflaLc în stră ină tate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteei, garan ţii cmise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achizi ţionate în sistem leasing şi alte 

asemenca bunuri, dacă  valoarea însumată  a tuturor accstora dcp ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Sc vor declara inclusiv pasivelc financiare acumulate in str ă inătate. 

Creditor Contractattn anul 	Scadent Ia ţ aloare 

VL Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate fa ţă  de valoarca de pia ţă , din 

partea unor persoane, organiza ţii, societăţ i comerciale, regii autonome, companiiisociet ăţi naţionale sau 
institu ţii publice româneşti sau stră inc, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli. a)tele dect 

cde alc angajatorului, a că ror valoare individual ă  dcpăşeşte 500 de euro* 

Sirsa venitutui: Seniciul prestat/Obiectu • Venitul anual 
Cinc arealizat venitul 

numete, adresa genâator dc venit • • 	 îiicast 

1.2. Sosoţ ie  

1.3.Copii - - 

*Se Cxcej)teaz ă  cie /a dec/annt C(ldtlUrilC şi trata(ii/e C14ak prIIfli(C din parwa flICi(.lOi cle grw/uĂ  J şi c:l 1î4ec. 
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rll, Venituri alc deelarantului şi ale membrilor săi dc familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 

(potrivit art. 41 din Leea nr. 511)2003 prhind Codul fiscal, cu modificrile şi completările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provcnite din stră inătatc. 

1t 

1.1. Titular - 

àM7kA - 

1.2. Soţ soţic 

1.3. Copii 

Vénituri  
2.1. Titular  

2.2. Soso ţic  

3. Venituri din cedareafolosinjei bunztriior  

3.1. Titular  

3.2. Soţ/soţie  

4.h,,,lurzdin investiii 

4.1.1itular  

4.2. Soso ţie  

5. Venituri din pensii  

5.1.Titular  

L 
5.2. So ţ/so ţie 

6. Venitztri din activit ţi agriéote 

6.1. Titular  

62. SoVsotie  



Cinc a rcalizatvcnitul 	J Sursa vtni*ulni: 
Nume, a r 

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
încasat 

7. Veniwri din preinii şi dinjocuri de noroc  

7.j.Titular - 	 - - 

7.2. Soţlsoţie  

7.3. Copii  

- 8. Veniruri din alte sue 

&l. Tiwlar  

8.2. Soţ/soţ ie  

83. Copii  
- .- 

Prezeata dcclara ţ ie constituie act public şi răspund potrivit lcgii pcnale pentru iflexactit2tea sau 
caracterul incomplet al datelor men ţ ionate. 

Data complctă rii 	 Scm 



. J 

ANIXA Nr. 2 

DECLARATIE DE INTERESE 	, - 	 o7 t/d 

i.Şusm 	 &vaud,functia de 	...... CMP  
4iIiat in 	 .... ....... . cunoscand prevederile ar*. 292 

din Codul peDsl privind falsbl in declaralii, decln pe propria raspundere: 

J. .sociat sau actionar la socictati comerciale, companWsocietati uationale, iostitutii de credit, gnipuri de jnteres 
economic. precum si zucmbru tn asociatii, fundatii sau alte organi.zatii neguveruamentalc:  

Unitntea- dcnumirca si adresa - Calitatea detinuta 
Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni 

Valoarea totala a 
partilor sociale si/sau a 
activailor 

2.Calitatea de membru in organelc de conducere, admiuislrare si control ale societatilor cozncrciale, ale regiilor 
autonome, ale companmor/societatilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes «onomk, ale 
asociatiilorsaufundatiilor oriatea)tororganizatiineguvernamentale:  

. 
Ln.Iatea - denumirea si adresa - 

Cslitatea 	• - detmuta 
Valoarea 
benefku)or 

2.1. .. -----.--.-.-----.  

-- ----- 	 - _ 
3.Calitatca dî min cadrul asociitillor profcsionsle si/ssu sindicalc: 

-- . 

4. Calltatea dc membni in organele de conducere, adminislrsre si contro), retribuite sau neretribuile, detinute ia 
cadrul partidelor politice, functia detinuta si denumirea partidului politic: 

--. - 	- 
5. Contracte, inclusiv cele de asnia juridica, eonsultaota si civilc, obtinute sau atlate in derulare ln timpul 
exercltarii functiilor, maodatelor sau demnitati)or pnblice floantate de la bugetul dc stat, local si din tonduri externe 
oriincheiatecu societaticomerciale cu ca itaI de stat sau unde statulcsteactionar majoritar/nilnorltar:  

5,1 Bcnefieiarul dc cootract: 
oumele, prenumelefdcnumirea si adresa 

. rnstitutsa 
contractanta: 
dcnumirea 
sI adresa 

Procedura  princarc 5 
fost 	

• lncredwtat 

Tlpul 
contractului 

contractul  

Dats 
mcheitrii  
cootractului 

Durata 
contnctului  

Valoarca 
tolala a 
contractului 

Titu!ar 

Sot/sotie ........ . ....  _________  
Rudc de gradul 1t)  ale titularului . 
Socletati comercialc/Persoana flzlca 
autoriata/Mociati familialclCabinete 
individuale, cabiucte asociatc, societati 
civilc profesionsle sau societa*i civile 
profesionsle cu raspundere limitata care 
destasoara profesia de 
avocat/Organizatii 

.. ncguvcrnamentale/Fuodatu/Asociatii ) 

. 

~ 	 ..-. 

. -- 

- - - - 

Prin rude de gr*dnl l sc lntelcge parlatl pe lloic ascendenls sl copil pc linlc dcscendcn*5. 
b Se vor dcclara aumele, dcnun,lrea s i adrcs* bcneflciarului de comtract undc. prin calltate* detlnuta. *itularul,soiuttsotla si rudeie de gradul l ohtia 

contracre, asa cum sunt deflnl(e l* pct. 5. Nu şc declari contrmticlesocktăouor comerclak pe *clunl la care declsrannjl tmpreun ă  Cu soE uI/360la 
01 nidele de gradul l dcflln mai puJln de 5 % dln capilalul soclal al socletICll, lndifercul de inodul de dobăndirc *1 ac.lunilor. 

Praenta declsrstie constituie act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplct 

al datelor mentionate. 

Dats coniple ţarii 
	

Stmnatu 


