
AI,C. 34 

DECLARAŢ JE DE AVERE 

Subemnatul/Substmnata, /1U$î ,• 	 - ,,4 • , avnd func ţia 

dc 	C0w3/L3r2 	LCCAI la /Cfli 7L fl3?7,tiVD  

CNP 	 . 	 ,domkiliu) - — - 	- - 

cunoscnd l)revederite  art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, dedar pe proprie răspundere 

că  împreună  cu familia»  deţin urmtoarcIe: 

) Prin familie sc înţctege o ţtil/so ţia şi eopiii at1aţ i înînrc ţinerea acestora. 

I. Bunuri imobilc 

1. Tcrenuri 
NOTĂ : 
Sc vor dcelara inctusiv ceic atlate în attc ţă ri. 

- Adresasau zoua Categona 
Annl 

dobdrii Suprafa ţa  Cota- 
partc 

Modul de
dobn(flrc 

Ţ  rtuiaru 

- 

- 

-.--- 
- 

* Cacgoriile jnjjcate sufl: (1) aricol; (2) fiorestier, (3) intravilan; (4) luciu dc ap ă; (5) ahc catcgorii de tcrcnuri 
cxtravilane, daeă  Sc af]ă  în circuitut civil. 

*2) La Titutar e men ţioricaz, în cazul hunurilvr proprii, jiu,nelc proprictarului (tituiarnl, soţuVso ţia, copttul), 
iar în cazul htirnirilor în coproprictatc, cota-parlc ş i numele coproprie(ari tor. 

2. Ctădiri 

NOT Ă : 
Se vor declara inctusiv cele aflatc în alte ţări. 

Adrea sazz zona 	: 	CateOI• 
..... dobandiru, . 	 • 

Suprafaa  
parte 
Cota' 

 
Moduide 
dobatdre. . 

TitII 
• _________ 

-------- -- ---- 



* Catcgoriile indicatc sunt: (l) apartament; 	casă  de locuit; (3) casă  dc vacariţă ; (4) spaii comerciale/de 

producţie. 
*2) La Titular se mcn ţionează, în cazul bunurilor proprii, nurncle proprictarului (titularul, so ţul/soţ ia, copilul), 

iar în cazul btintirilor în coproprietate, cota-parte şi numele eoproprictarilor. 

11. Bunuri inobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculă rii, potrivit legii 

I(atura Marca Nr de bncă i Anul dc fabnca ţw Modul de dob&idire 

vi c.c ş  
Oe2Z/,  

----. -- 

- - 	 - - -.---.- 

2. Bunuri sub formă  de mctale pre ţioase, bijuterii, obiecte dc artă  şi de cult, colecţii de artă  şi 

numismatică , obiecte carc fac parte din patrimoniul cultural nalional sau univcrsal. a c ăror valoare 

însumată  depăşeşte 5.000 de eur() 

NOT Ă : 
Sc vor mcnţ iona ioatc htinurile aflatc în proprictate, indiferent dac ă  ele se află  sati nu pc icritoriul Rornâniei 

la morncntul declarărH. 

Desenei.c urnari Anul dobnJiru 	 Valoarea estimat 

----- 

- 

111. Bunuri mobile, a cror valoare dcp ăşeşte 3.000 de euro tkcare, şi bunuri imobile înstrăinate în 

ultimele 12 luni 

Natura burnilui 
tnstrăhiat 

Data 
• înshăinării 

Persoana către care s-a 
tntrăinat 

Forrna 
tiistrăinăni  

- Valoarea 



Iv. Active fntaneiare 

1. Conturi şi depozite bnware, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economishe şi investire, 

inclusiv eardurile de credit, dac ă  valoarea însumatâ a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 (le euro 

NOTÂ: 	 - 
Se vor declara ineluiv cele aHatc în b ănci SaLL insUtu ţii ftnanciare din străinăLalc. 

ţ 	Tnsttua care admmistreaz TIPUI* . Dcschis în aiiul SoldAaloare Ia n 

---- 

, ş adresaacesteia..... 

scwcgoriik jnjjcate suns: (J) Cont cwtnf sau echivak, ştc (iciusiv card); (2) dcpozit bancar sau 
tchivalense: (3) f()flduri de inwstitii sau echivakntc. Inclw,iv Jonc/uri private de pensii sau a/tc sisrerne cu 
acrnm1are (se w,y declara ce/e aferente anu!uijîscal anterio;. 

2. Plasamente, investiţii directe ş i împrumuturi acordate, dac ă  valoarea dc pia ţă  însumată  a tutnror 
acestora depăşeşte 5.000 de curo 

NOTÂ: 
Sc vnr dctara inctusiv investi ţiile şi participările în stră inătatc. 

•Einitenttitttifstateâ în eare PersoaH.$tc - 
.. acţion ar sau aso 	it/beueflciar dcîmprurnut 

Tipul* 
,. 

Nuniàe ittiii 
cota de paflicipare  

:fr 	totală  la zi 

______----- .---- 

*cak-goriile  indicate suni. (J) hciriii ck va/o(ire dcinute (titlJ4ri de xlat. cerzjîca1c, obliga(iuni); (2 
ac(iJ,ni san pâr(i soc•jcţjc în sociei ţ, eomerciak; (3) împnirnuturi acordaw in rnsme persona/. 



3. Alte active produc ătoare de venituri Rete, care însumate dcp ăşesc echivalentul a 5.000 dc euro pe 

n 	- -=;- 

................................................................................. ... ........... 

NOTĂ : 
Se vor dcclara inclusiv cele aflate în str ă inătate. 

V. Datorii 
Debite, ipotcci, garan ţii emise în benef.ciul uuui ter ţ, bunuri achiziţionate în sistern leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă  valoarea însumatà a tuturor aeestora dep ăşcşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivelc financiare acumulate în strain ătatc. 

Creditor 	 Contractatîn anul 	Scadeut la 	 Valoare 

-.---•-. 	 _____ ___ __ ______ 

VJ. Cadouri, senrieii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de pia ţă , din 

partea uaor persoane q  organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/.ociet ăţi uationale sau 
institu ţii publice româocşti sau stră ine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decont1ri de cheltuieli, altele dect 
cete ale angajatorului. a c ărorvaloare individuală  depăşeşte 500 dc euro * 

cine a rcalizat nitul 	
Sursa venitului: 	• Serviciul pretat/OhiectttI 	Venitul anuat• 
niimeI. drr 	 aenertnr cle vcnit 	1 	încasat 

!.i. Titular 

1.2. Soţ soţie 

1.3. Copii 

e exceplea:ă  dc la decicfrarc cadoură/e şi lralajii/e uzucs/ejnlniitc din parwa rudelor de gradzd Jşi a/ 114«a 
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vII. Veniuri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizatc în ultirnul au fiscal îocbeiat 

(potrhit art. 41 diH Legea nr. 571/2(O3 privind Codui flscai, cu modific ărilc şi eompletă rile ulterioare) 

NOTĂ ; 
Se vor dcclara incltisiv veniturle provcnite din str ăinătae. 

-. 	 : 	. 	: Cirie 	rcattzatvrntuI 	• 
SuS ţenituluiz 	• 

: 	rnmeIc,aresa . 
Senieitd prcsfat/Obiectu 

eueratorvent 
Vnituîanua1 

.încasat 

1.1. Titular  

/1c57 	,7,y .0 ?tO/î/ 	&isi&4?t ss 153 
1.2. Soţ!soţic  

c.&s 	 L P S j.S 7cw 	 Z (2 
13. COpLI  

2. Vnituri ciin cwiivUc ţi independenie  

2.1. Titular 	- - 
- -.. -- -- 

2.2. Soţ oţ e 	 .._-- ______________________ _-•- - 

3. Veniguri cJjn cedareafolosin(ei bunuror  
3.L Ţ ular  

-------- --- 

3.2. Soţ soţie  

4. Veniiuri din investiţii  
4.1. Titular  

4.2. Soţ soţ ie  

5. Venilri  
5.1. Titular  

5.2. So ţfsoţ ie  

6. Venituri din aiivigăţi agricoie  
.1. Titular  

.2. Soţ oie 	 7 
t_ 



Cine a realizat venitul 
. 	 Sursa veuitizlui: 

• 	 Nume, adresa 
Serviciul prestat/obiectu 

generator de vcnit 	
. 

f Venitul ani 
j 	îrtcasat 

7.Venitwi dinprmii şi dinjocrri de noroc  

7.1.Titular - -• 	 •. 

7.2.SoVso ţie  

7.3.Copii  

8. Venit2lri din alte .vurse  

8.1.Titular  

,i.,srya9v ,4/ U4 .oc,qt ĂL con.  

8.2.Soţ/soţie  

83. Copii  

Prezenta declara ţic constituie aet publie şi răspund potrivit legii penale pcnlrii irieactitatea sau 
caracterul incomplet al Jatelor men ţionate. 

Data compJctă rii 
	

Semnătur 
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ANEXANr.2 

DECLARATIE DE LNTERES 	AQ 34A o 2 

Subsemnatul/S.ubsemnata. 	 nnd fwictla de 
. 	doniiciliat in.. 	- ...., cunoscaod prcvcdcrile art. 292 

din Codul penal piivind faIiil in declaratii, declar pe propria raspundere: 

I. Asociat sau actionar la societati comerciale, cornpanii/societati nationale, institutii de credit, grupuri de lateres 
economic, piecum si inembru in asociatii, fundatii sau alte orgaozatii oeguvernamentale:  

Nr. dt parti Valoarea totala a 
Unilatea - denumirea si adre şa - 	 Calitatca detinuta 	sociale sau partUor sociale silsau a 

de actiuoi actiunilor 

2. Calitatea de rnembru io org2nele de conduccre, administrarc si control a!e societatilor comcrciale, ale regiilor 
ai.tonome, ale companiilor/societatilor nationale, ale institutrnor de credît, ale grupurilor de interes econoinic, ale 
asocialiilor sau fundatjilor ori ale altor or2anizatii oeguvernamentale:  

	

Calitatea 	 Valoarea 
Unitatea - denumirea si adresa - 	 - 

	

detinuta 	 beneficiilor 
2.1 .....•- -- 	 -..._....,. 

- 

3. Caiitatea de niembru in cadrul asociatiilor profésionale si/sau sindicale: 

3.1 	 .. 
• 	---_--------- 
-- 	---- 

4. Calitatea de membru in organele de conduccre, adinlnistrsre si control, retribuite sau neretrfbuite, deSutc lo 
cadrul partidelor politice, fi,nctia detinuta si denumirea partidului politic: 
4.1 	.-.-----•--•--- ----- 	_____________ .. 	 -::.__ .. 

_--_--_ 

5. Contracte, inclusiv cele de asi ştenta juridica, consultanta si civile, obtinute sau allate in derulare in timpui 
excrcitarii functiitor, mandatelor sau demnilatilor publice fioantate de Ia bugctul dc stat, local si din fonduri externe 
orl 

si adresa 

incheiate cu socictsti comerciale cu capital de stst sau unde statul este actionar majoiitar/minoritar:  
Proccdura Institutia 

5.1 Beneficiarul de contract: 	 contractanta: 	care a Tlpul 	Data 	Durata 	
Valoarea 

incheierii 	 totaJa a numele, prenumele/denumlrea si adresa denumirea 	ost 	co»tractuiui 	 contractului 
lncredintat 	 contractului 	• 	contractului 
contractul  

Titular  

Sot/sotie  
Rudc dc gs-adul 1) aIe tftularului 

Socletati comercialetPcrsoana fizica 	 ._ . 
autorizata] Asociatii famWalelCabinctc 
individuale, cabinete asociate, socletati 
civile profesionale sau societati eivac 	 .. . 
profesionale cu raspundere limitata care  
desfasoara profesia de 
avocat/Organizatii 

,neguvernamentale/Fuodatii/Asoclatli  
PrIn ruie de grodui Isc lntcicte parinci pe ilmc ascenatnla si copli pe iinle acenacnta. 

Sc vor declara ,iumele, denumlrea sl adresa bcntflclanitul dt coinract undc prfn calltatea detiuu(a, titularul,SotuL$Oiia sl rudcle de grSdUI l obtlu 
confl-acte, asa cum sont deflnlc l a pc. Z. Nu se dcclară  con(ractelesoelet011or comerclaic pc sclunl M cart dtclaraii ţul tmpreună  cu souVsoIa 
01 rudele dc gradul 1 de0ln rnni puOln de 5 % din capltilul soclsl aI societacll, lndlrerein de modul de dobndire al aciunilor. 

Prezenta declaralie constituie act public si raspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet 
at datelor mentionate. 

Dats conpIearll 	 Semnatura 
.. 


