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DECLARA ŢIEDEAVERE

Subsemuatul/Subsemnata.
dc
gcÉL
?nî

_____
)a

;- (

CNP

-

avnd func ţia

, domicUiul

cunostând prevederile art. 326 din Codul pcnal privind falsul în dedara ţii, declar pe proprie r ăspundere
că împreună cu familia» dcţin urrnătoarele:
* 1) Prin farnilic seîn ţckge soţul/soia şi copiii aflaţi îri întreţinena acstora.
L Bunuri imobile
1. Terenuri

NOT Ă :
Se vor deciara incluiv cele aflatc în ahe ţări.
Adresa

4t

zona

Anul
dobandirzz

Categona

c ibq e

199?

3

Supiafa ţa

Cota-

Modu k
dobndire

parte

T itU tFU

933

-

* Caiegoriilc indicatc stmt: (1) agricol: (2) forcsticr; (3) intravilan: (4) Iuciu de ap; (S) alte catcgorii dc tcrcnuri
extravilane, dac ă sc a1 ă îzt circuittil civil.
2) La Titukr se mcn ţionează , în cazul bunuriior proprii, nurncic proprictaruiui (titularul, so ţu[/soţia, copilul)
iar în cazui bunLzrilor Îfl coproprictatc, cota-par(e şi numcic coproprietarilor.
2. Clădiri
NOT Ă :
Se vor dcctara inclusiv cctc aflatc în

.

Adresasauzona:
..

.

.

alte ţ&i.

ţ categor&L*
.;.

Sirafta°
obandtru ..
partc

-.

•

•

.

ej

f

n
._______ -.--------

.

.McKIuhIe
dobzidzrc

---

* Catcgoriile indicatc sunt: (!) apartarnent; (2) eas ă dc locuit: (3) cas ă dc vacan ţă; (4) spaţ ii comcrciale/de
preducţie.
*2) La Titular se mcn ţionează , în cazul biinuriior proprii, numele proprietarului (titularul, so ţu!/soţ ia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-partc ş i numele coproprietarilor.
JL Bunuri mobile
1. Autovebicule/autoturisme, tractoarc. ma şini agricole, ş alupe, hlituri ş i alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatricul ă rii, potrivit Iegii
Natura

.

Marca

.

.

•

.Nr.de.bucăţi

AnuIdefabate.

Modadedobâudire

. -

.-

2. Bunuri sub form ă de metale prc ţioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de eult, eo!ec ţ ii de art şi
numismatică , obiccte care fac parte din patrimoniul cultural na ţ ional sau universal, a c ă ror valoare
însumată depăşcşte 5.000 dc euro
NOT Ă :
Se vor menţ iona toate bunurilc aflate în proprictate, indifcrent dac ă ek sc află sau nu pe tcritoriut Romniei
la momentul declarări.

Auul dobndirii •

Descrîere sumară

ţ

Valoarca estinttă •

J

-

111. Runuri mobile, a c ă ror vaioare dcp ăşcşte 3.000 de euro ficcare, ş i bunuri imobile tnstră inate în
ultimele 12 luni

•

?atura bnnului
înstrăinat

Data.
tnstrăină rii

-

-

Porma
ţnstrăină ri

Persoana c ătre care s-a
tnstrăinat
--------------

2

--

Valoa
•

1v. Active financiare
1. Conturi şi depoiite bancare. fonduri de investiffi, formc echivalentc de economiire şi investire,
inclusiv cardurile dc credit, dac ă valoarea însuma* ă a tuturor acestora dep ăşete 5.000 de euro
NOT Ă :
Sc vor declara inclusiv cde aflate in h ănci sau instituţii Inaiiciare din străinătate.
Iistitiacareadmnistreaz ă
ş adresaacesteîa

..

• Ţ

J

*

:.

Valuta tDeschis in anuIL Sotclţvaloare la zi

. .

•catcgoriile indicy4c sunl: (J) co,?l ciirefli S(,zi ec/ihafc,;k (inclush caitO: (2) clepnzi( ba,war san
echivts/enge; (3) J,nduri dc invi.sli(ii saii tc/?iVa/c??k. jnc/wdv fonc/nrj privatc dc pcnsii s.tm a/w xhilcrne cn
acunmhirc (se 1(jr dc/ara cele a/?renle cznuluij.scal anterior).

2. Plasamente, investitii ciirecte şi împrumuturi acordate. dae ă valoarea
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro

dc

piat ă însumată a tuturor

NO ŢĂ
Se vor declara inclusi irivcsti ţiilc şi partieipăritc în străinătatc.
•

Ernitent titlu/socjef2tea tu care pe.rsoana.este
acflouar satzasocjafjbeneficjar de împrumut

•

:

TPUI
.

•

:urnărdc thl/
cota de parttcipae.

vsa total ă la zi
..

.

....

..

---.---

•c:citegorii/e indicaie sung: (/) /;cirsij de vcjjoare deginuie (ti$!z€ri dcesiai, cerii/icaie. ohligajim?i); (2)

acţizmi sa,z p ărgi scicjale în soci(tăţ i cornerciak: (3) îrnpntrnuturi acordatce în mime personal.

3

3. Altc actiic pro<Iuc ă toare de venituri nete, care însumate dep ăş csc echivalentul a 5.000 de euro pe
aa:

NOT Ă :
Sc vor dcţlara inctusiv cele allatc in s(r ă nătate.
V. Datorii
Dcbite, ipoteci, garan ţii emtse în benefidul unui ter ţ, bunuri achizi ţ ionate în sistem leasing ş i alte
asemcnea bunuri, dacă valoarea însumat ă a tuturor aeetora dep ăşeştc 5.000 de curo
NOt&:
Se v()r dcclara inclusiv pasivcle tinanciare acumulatc în str ă inătate.
Cedător

Contracţatîn anul

Scadeut la

Vaoare

-

V1. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţ ionate faià de valoarca de pia ţă , din
partca unor persone. organiza ţ ii, societăţi coiuerciale, regii autonome, companii/socict ăţi na ţionale sau
institu ţii publice romoc şti sau străine, inctusiv burse, credite, garan ţii, decontă ri de cheltuieli, altelc dccat
cele ale angajatorului, a c ă ror valoare individual ă depăşeştc 500 de e u ro *

•

dne atealizat venitul

Sursa venitului:
mimele, adresa

•

Serviciul pres ţaObiectul
générator de vernt

Vcnftul anual
ineasat

.

1.1.Titular

1.2. Sosoţic

13. Cpii

Se exceptezză dc Ăa declarare cadourile şi sralagiiie czia1e primilc dinparwa rudelor de gradu/ / şi al 114c

VU. Venituri ale dedarantului şi 21e mcmbrilor s ă i de familic, realizate în ukirnul an fiscal îocbeiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codui ftscal, cu modific ă rile şi eompietă rae ulterioare)
NOTĂ;
Sc vor dcclara inclusiv vcQituriIe provenite din str ăinătatc.
ine a

.

itu
încasat

nlciui prcstatlOhc
enerator de vciit

Sisa VenIttU
numcle. dresa

auzatvcnitu
ţ
.
..

Ă. Veniiuri din sakzrii
1.1. Titular
QI

ţ/

PC

/Cfi/

yţ

24

-

1.2. Soţ/wţie
/

Av11 Z#

Sc

.

Ewaq. ctw

1.3. (dopn
2. Veniiiirj din activitâji indepndense
2. 1 . Tituţar

2.2. Sosoţic
3. Veniiurj din cedarcafolosin ţei bunz,rilor
3.1. Tiiutar

3.2. Soţ/soţie
4. înituri din inv4st4ii
4.1. Titular

4.2. Soţ/oţie
5. Venîiuri dinpensii
5.1. Titu(ar

5.2. So ţ/soţie
6. Venituri din aciivit ăli agricole
6.1. Titular

-

J

Sursa vcnitului:
Nume,adiesa
Venziun dm premii şi dinjoczrri de noroc
7.1. Tittilar
Cie reaUzatvenitul

_

-

.

.

.

.

Ţservciul prestat/obiectail Venitulanul
[ înasat
J_generator de venît
•

.

,.

7.2. Soţ/soţie
7.3. Copii
8. Venih,ri dăn alte surse

-

8.2. Soţ/soţie

___________

833.

u4cl/

64E - ~bQ/

-

Prczenta declara ţ ie constituie act public şi ră spund potrivit legii penale pentru incxactitatea sau
caracterul incomplet aI (latclQr men ţionate.
Semnătura

l)ata c()mplct ării

6

ANEXA Nr. 2

3

DECLARATIE DE INTERESE
avand fntei
Sub.semnatuVSubsaneta. &!f.MCV ....
.domiciliat
in
CNJ
dn Codu3 pcnal prMnd faJil io declaratii, dectar pc propria raspunderc:
-

i

ţ ee. v

LQj,,,/.
ia
iinoscand prcvederilc art. 292
.... ,

L Asociiu sau actionar la socletati comerciale, companWsocietati nationale, iiistitutii de credit, grupuri de interes
economic, precum si wcmbru in asoda(ii, fundatii sau alte organstii neguvernamentale:
Nr. de parti Valoarea to(ala a
Unitatca denumirea si adresu
Calitatea dctinuta
sociale sau partilor sociale silsau s
de actiuni ac(iuoilor
-

-

I

2. Calitatca de rnetnbru io organele de,onduccre, adniinistnresi controi ale societatilor comerciale, ale regiilor
autonome, ale companiilor/societatilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, alc
asoeiatiilor sau fuodatiilor ori ale altor org2nizatii oeguveruamentale:
Calitatea
Valoarea
Unitatea dcnumirea si adrcsa
detmuta
beneflculor
2.1.....
.

-

-

13. Calitatca de membru in cadnil asociatiilor prafesionale si/sau sindicalc:

-

4. Calitatea de niembru in orgauele de conducere, admlnistrare si control, retribuite sau oeretribuite, detinutc in
cadrul nar(idelor Dolitiee. functia detinuta si denumirea nartiduliii nolitie!

.j

5. Contracte, inclusiv cele dc asisteota juridica, consultanta si civile, obtinutc sau atl2tc Jfl derulare in tiwpul
exercitarti func(iilor, mandatetor sau dcmnitatilor pubtice fivantate de Ia bugetul dc stat, Jocat si din fonduri externe
ori jucheiate cu societstl comerciale Cu caDltal de $tat sau unde statul este actionsr maioritariminoritzr:
eare

Beneflciarul de contract:
aele, prenumelc/denumirea si adrtsa
adresa

de gradul.1 1) alc titularului
tati comerciale/Persoana flziea
izata/ Asociatii familiale/Cabinete
duale, cabinete asociate, societati
profesioaale sau socletati civile
ionale cu raspuudere Jimitata care
oara proftsla de

?rin rude de gradul 1 se lntelege psrini pe llnle ssceodenta sl copl( pe linie descendeots.
Se vor declarz ,iumele, dciwmlrca sl adnn bcneticiirului dc COD(nct unde, prlo calitatea dtlnuta, titulsrul,sotuVsoia si rudele de gradul l ohtio
conlractc, an cum sunt deflolte la pcL 5. Nu se declnră eont actelesotletIllor comerciale pe aclunl 1* care declanntul hnpmnâ eusouVsoia
Cii ndele de grdul l delu ,nal puln de 5 % din capitalul soclal al socittâCi4 lnditeren( de modul dc dobhdlre al aciunilor.
-1

Prczentn declaratie constituie sct pubiic si rsspund potrlvit legii pensle pentru inexactitatea sau caraeterul incomplct
al da(elor mcntionste.
Data complctarii

72 CC, ;oi.

Sca

