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ANENÂNr 

DECLARATIE DE JNTERESE 	A//?. 377/3 

• - $usemaawl/Sisemnata 	 rinc-tia de .CCLL2, 
.. C4e%*NJ 	 nniciliat in 	 ..., cunoscand prevedcrilc srl. 292 

din Codul penal privind fa1iil in dec!aratii, dec!ar pe propria nspundere: 

I. Asociat sau actionar ls societati comerdale, eompanWsocietati nationaie, institutii de credit, grupuri de interes 
econornic, precum si membru in asociatii, fundstLi sau alte orgsnizatii neguvernamcntalc:  

Unitstes - denumirea si adresa - CaiiIttca detinuta 
Nr. de parti 
sociale sau 
de aCtIUDi 

Valoarea totala a 
partilor sociale si/sau a 
aetiunilor 

-•• - .- - 

2. Caiitatca de membru in organele de coDducere, administrare si control aie socictatilor comereiale, ale regiilor 
aulQnome, ale companiilor/societatilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de intcres eeononlic, alc 
asociatiilor sau tundatiilor ori ale sltor organlzatii neguvcrnamentale:  

Unitatea - denumirea si adresa- 	 Csiitatea 
detmuta 

Valoarea 
beneficnlor 

2.1 ..... 

4.Calitatea dc membni in organele de conducere, administrare si control, retribuite ssu neretribuitc, detinute ifl 

cadrul Darlidelor DoIiticc. functia detinuta si denumirea nartidului nnlitic 

5.Contracte, indusiv eeie dc asisteota juridica, consuitanta si civile, obtinute sau afjate in derularc in timpul 
exercitarii ftrnctiilor, mandatelor sau demntatilor pubiice finantatc de la bugetul dc stal, Iocal si din fonduri cxtcruc 
ori incheiate cu societati comerciale cu cal)ital de stat sau unde statul este actionar maioritar/mlnorttar: 

	

Beneficiarul de contract:

isi

contractanta: 	csre a 

nele, prenumele/denamirca si adresa dcnumiea lfost ineredintat adresa 

lRudc de gradul 1) alc titutar.zlui 	l 	l 	._l. 	- .I 	l 	r - -4 

Societati comerciale/Persoana ftzica 
autorizata/ Asociatii fsmi ţiale/Cabinete 
iiidividuale, cabinctg ssociate, societati 
eivile profesioale sau societati eivile 
profesionale eu raspundere limitata carc 
destasoara profesia de 

Prin rudc dc gradal l sc lntcicgc parind pe iinle *sccodenta sl copU pc linle descendeata. 
Se vor dtclsra numde, deoumlrea sl adresa benefldarultd dc contnct uade, prtti tal!tatea dctlouta, (ituiarul, sotufsot1a si rudele dc gradull obllu 

Con(ractc. asa cum sunt deflnite Ia pct. 5. Nu se dcclarâ contrsctele soclet ă3llor comcrcialc pc aciuni ia carcdeclarntui tmprcun ă  cu s:uVsoOla 
Qi nidele de gradul l dClo niai pcln dc 5 % din pitslul soclsi al socivt ăEli, Jndlferent de modui de dob ăndlre ai ac:iunilor. 

Prezcnta declaratic constitufe ac ţ  public si raspund potrtvit legii pensle pentni inexactitatea sau csractcrul incoinplct 
al datclor niesitionate. 

Dats complearil 1 . 

...i,.... 
Senrnatr 

L'i 



A/c JJi 

DECLARAŢ IE DE AVERE 

SubscmnatulJSubemnta. 	______ 	 având fu»c ţ ia 
de 	 / / 	 la 

CNP 	 .omiciliul 

cunoscâud prcvederilc art. 326 din Codut penal priviad falsui în dcclara ţii, dcclar pe proprc r ăspundere 
că  împreună  cu familia deţin urmă toarele: 

*1)Pri n  famiiie se înţcicgc so ţul/soţ ia ş i copiii afla ţi în întreţinerca accstont. 

J. Bunuri imobilc 

1.Tcrenuri 
NOTĂ : 
Se vQr declara inclusiv ccle aflatc în alte ţări. 

Mte asaizona 
• 	 : 	 • 

Cateorn 
. dobaudni Suprafaţ  

____ 
cota- 

.parte 
Mouldc
dobandire. 

Titulàrull 
. 

1 .  nR;€AW5 7 p,qD%e &50h  

* Catc.goriile indicatc swt: (J) agricol: (2) fon3stier: (3) intravilan; (4) hiciu de apă ; (5) aite cateorii dc tcrcnuri 
extravilane, dacă  se atlă  în circuitul civil. 

*2) Ti Titular e meiiţioncază, în cazul bunurilor propriL rnirncle proprietarului (titu!arul. so ţul/soia. copiitil) 
iar în cazui buntirilor în coproprietatc, cota-partc şi nunielc coprnprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTÂ: 
Se vor declara inclusiv ceie aflatc în alte ţări. 

Adresasau zona: .. 
Caegiria* 

: ... 

.. 

dobandirn 
Supnfa ţa 

. 	 .. 
colt •. 
pae 

Modul de : 

. dobandire 
nuJarui 

. 

ta-o°6 ,t,,ţ 2  otşR// ,1o7jt 

- 

r4 

1 



* Categorii!e indicate sunt: (l) apartamcnt; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  dc vacanţă : (4) spa ţii comerciale/de 

produc ţ ic. 
*2 La Titular se mcn ţionează ,  în cazul hunurilor proprii q  numcic proprietarului (titularul, so ţu1/soţia copilul), 

iar în cazut bunurHoi-  în coproprictatc. cota-partc ş i numcle coproprietarilor. 

H. Bunuri mobile 
1. Autovchicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, h.hturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse îninatriculă rii, potrivit lvgii 

Natura 	 Marca 	Nr. de bucăţ i J Anul de fabncafle MOdUI de dobandire__J 

2. Bunuri sub form ă  de metale prc ţioasc, bijutcrii, obiecte de art ă  şi de cult, colccţii dc artă  ş i 
numismatic, obiecte cai-e fac parte din patrimoniul cultural na ţ ional sau unj ţ crsal, a eă ror valoare 
însumată  depăşeşte 5000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor men ţ iona toate hurnirilc aflatc în proprietate. indifercnt dac ă  ele sc afl ă  sau nu pc tcritoriul Roiuâniei 

la morncntut declarării. 

Descnere sumară 	 Anul dobndiru 	 Valoarca estimată  

r 

111. Bunuri mobile, a căror valoarc depăşeşte 3.000 de euro fiecare, ş i l)Ufluri imobile înstră inate în 
ultimelc 12 luni 

Natura btmului 
îflstrăinat 	• 

• Data 	•• 
• 	 isttăinării 

Persoana către eare s-a 
înstrăinat 

Fonua 
înstrăinăril 

Valoarea 
. 	 . 

r 

, 



IV. Active finauciare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme cchivalentc de ec000misire şi investhe, 
inciusiv carduiile dc credit. dac ă  valoarea însumatii a tuturor aeestora de$ şeşte 5.000 de euro 

NOTĂ ; 
Se vor &clara inclusiv ccle atlatc în h ănci sati institu ţ ii fnanciare din străinătate. 

sttutia care administreaz 	
tiput 	ţ  Vauta J Dcsehis în nul • 	• SoId(vaoare a zi 

s adresa acetcia 	 . 

*ca,cgoriik indicaie sunl: (I) cvnt curent sau ec/iivaknfe (inclusiv ccir; (2) dcpo:ii bcmcar sau 
ec/ziva/entc; (3) Jmctnri de imesli(ii sau ec/iiva/cntc. inc/usiv frnduri priuk cie pcnsii S(m cilie sisterne c.0 

acumutar (se vor declarci c€Ie cijrcnte anului/scal ciiterior). 

2. Plasamcnte. invcsti ţii Jirectc ş i împrumuturi acordate. dac ă  valoarea de pia ţă  însumată  a tuturor 
acestora depăşeş te 5000 de euro 

NOT Ă ; 
Se vor dec ţara inclusiv investi ţiilc şi partiuipărik în străinaate. 

Emitent titlii/socictatca încare perS4aflastc 
• • 

aconar sau asociat/benefiexar dc impntmuf 
: Tpu NurnărdetitutiJ 

 cota de pazticipare  
:..v.taJă  iazi 

r- r 

*categorjj/e  indicate .vunt: (i) /itnii de va/oare (/ciinzde (titiuri de stc,t cergifîcaw. ohliga ţiuni): (2) 
c:cgiuni S(nI părţi soeiale tn socict ţi corncrcicde: (3) îrnprmnuiuri acorelaie in nume pers(rnai. 
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3. Alte active produc ătoare de veDituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

an: 

NOTĂ : 
Se vor dcclara inclusiv ceie aflate în străinătau. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci. garan ţii emkc îu bcueficiul unui tcr ţ, bunuri achizi ţionate tn sistem IeSSing şi alte 

asemenea bunuri, dacă  vaioarca însurnată  a tuturar acc4tOra (lep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor dcclara inclusiv pasivele iinanciarc actimtilate în strain ătate. 

Credtor Contacţatîn anul Scadent la Valoare 

VL Cadouri, servicii sau avaiitaje primite gratuit sau subven ţ ionatc faţă  de valoarea de pia ţă . din 
partca unor persoane, organiza ţii, societăţ i eomerciale, rcgii autonomc, companii/societ ăţi na ţionale sau 
institu ţii puhlice romncşti sau străinc, inctusiv bure, eredite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele dect 
cetc ale angajtorilui, a c ă r()r valoare indi - iduală  depăşeşte 500 de euro* 

Cine areallzat venitul 	1 
. 	

. 

venitului: 
j 	numcle, adresa 

Sen4einl prestat/Obiectul • 

generatar de vcnit 	• 

Venitul anual 
încas* 

L1. Titular - 

1.2. So ţ/so ţic  

1.3.Copii  

tSC  xceptează  de la dcclarare cwdourile şi traiaţiile zcuale prirnite dhi partea rudelor de gradui I şi al 11-ka 

4 



VIL Venituri ale dedarantului şi ale membrilor să i de familie, realizate în ultimul an fiscat încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr- 57112003privind Codul fiscal. cu  modiflcările şi conipletă rile ulterioare) 

NOŢĂ : 
Sc vor dcclara inclusiv veniturile provcnite din strin ăiatc. 

rcilzatvenitu1 	
Sursa venituiui 

. 	 numele, adrcsa 
ţsenicM 	stfbiectu![ 

j 	euerator dc vnit 	încasat 

I. Venituri din salarii  

1.1.Titular  

1.2.  

I.J. Copii  

2. Veniiură  din activfiăţi independeni  

2.1. Titular  

M o r,v,4  
2.2. Soţ/soţie 

3 J1 j din cdareafolosinţei hunzn-iior 

3.1. Titular  

3.2. So ţlsoţie  

4. Peniguri difl iflVesti ţii  

4.1. Titular  

4.2. So ţ/soţ ic  

5. Venituri din pensii  

5.1. Titular  

Mo(9,/z/__IeţI  
5.2.  

6. Venituri din activităţi agiicole  

6.1. Titular  

6.2. Soţ/soţic 	• __________________________ ________ ______________ _____________ 



Cine a realizat ventul 
Sursa vcnitului: 	. 

Nume, sdresa 
Srviciu1.prestat/obiectul 

generator de enit 
ŢVenitul anual 
j 	îneasat 

- 

Jemtun dznprernz şz dinjocuri de noroc  

7.!. Titular  

7.2.Soţ/soţie  

7.3.Copii  
c-  ,-- 

& Venitrni din alie surse  

81.Titular  

8.2.So ţ/so ţie  

83.Copii  

Prezeuta dedaraţ ie constituic act public şi răspua(J potrivit legii pcnale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datclor menţ ionatc. 

Data cornpletă rii 
	

Semn ătur 


