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/to 

DECLARA Ţ IE DE AVERE 

- 

Subsemiiatul/Subsemnata. 	ĂV67C 
	 ,avnd func ţia 

dc 	, ţV5 ,- c7c,E 
CNP 	 . - 	domicilil  

.... 	 -.. 	. 	- 	.. 	.-. 
cunoend prevcdcrile art. 326 din Codul penat privind falsul în dcelara ţii, declar pe prQpric răspunderc 

că  împrcună  co faniilia (leţin  urniătoarele: 

* 1) Prin milie se înţelcgc soţul/soţ ia şi copiii aflai in inlrcinerea acestora. 

I. Bunuri imol)itc 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflatc in alie iri. 

• Adresa sa ţ t zona 
• 	 .. 	

• 	 : 	 • 

Catcori 
- 	 . 

t. 
. dobandini 

. Suprafh ţa 
• 

CotaJ 
: 
patte 

[dc 
d66an4ire..: 

. 

.. 	..;• 

°/ ° 

* Categoriilc indicate sunt: (l) agricol; (2) foresiier: (3) intravilan; (4) luciu dc ap (5) altc catcgorii de terernir 
cxtravilane, dac ă  sc allă  în circuitul civil. 

*2) La Titutar se mcn ţionează . în cazul bunurilor proprii, numelc proprictarului (Litularul, sO ţti/soţ ia, copilul). 
iar în cazul bunurilor ilI coproprictaic, cota-parte ş i numetc coproprictarilor. 

2.Clădiri 

NOTĂ : 
Sc vor declara inclusiv ccic aflatc în alte ţări. 

Mesa sauzrona  Categona* 
iciiiru Supraf ţ4 - r ituItrul» 



* Categoriilc indicate sunt: (l) apartamcnt; (2) cas ă  dc locuit; (3) casă  de vacanţă ; (4) spaii eoinercial&dc 
produc ţie. 

*2) La Titular se mcn ţionează , în cazul hunurilor proprii, numeie proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copitui), 
iar în cazul buntirilor în coproprictate, cota-partc ş i numete coproprietarilor. 

11. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, traetoare, rna şini agricole, şalupc, iahturi şi alte mijloaee de transport 

care suat supusc înmatrkul ă rii, ţ)OtriVit lcgii 

• •: Natura • 	.. 	: . : Marca . 	Nr. de bucăţi Anil de fbricaţie J Modul de dobândire 

2. Buouri sub formă  dc metale pre ţioaNc, bijuterii, obiecte dc art ă  şi de cult, colec ţii de artă  şi 
numismatiu, obiecte carc fac parte din patrimoniui cuitural na ţional sau universal, a c ă ror valoare 
însumată  dep şeşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Sc vor rncn ţiona toate hunurilc aflate în proprictatc, indifercnt dac ă  cic sc află  sau nu pc teriioriul Roniânici 

la momentul dectarării. 

)escrtere sumară  . • 	 Anul dobhdirii 	 Valoarea cstiniată . 

- J___-__--- 	- 	-------I-----__ 

Hi. Bunuri mobile, a căror vaioare depăşcşte 3.000 dc euro fiecare, şi buauri imobile înstră inatc în 
ultimele 12 luni 

Natura bunului 
înstrăinat 

• 	 Data 
iisti ăinrii 

Pcrsoana către care S-2 
înstrăinat 

Forma 
înstriinării  

Varca 

1 



IV. Active flnaDciare 

1. Conturi şi depoite baacare, fonduri de invcstiţii, forme echivaiente de economisire şi invetire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă  valoarea însumată  a tuturor acestora depăşcşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor dcelara inelusiv cIc aflate în bătici su institu ţ ii Enanciare din strintate. 

Intituţia care admmzstrea T*pu* - 
i adresa_acc$teia  Valuta Dcschzs în anut « 	 Sofd/vatoare la zi 

caigoriik tndicatc sUn/: (/) coni cur,,f swi eclziva/ente (incInSir can): (2) depo:iI hancar scm 
ec/iivcilenie; (3) fndztri de ini.cxii(ii .iu c-1ziva/cntc r  inc/usiv jmduri privaic & pcnsii sau aIic sisionc cu 
acurnuiore (e vop &c/ara ce/c a/(rcn!e ant,lui/isca/ antcrior). 

2. Plasamente, investi ţii directe şiîmprumuturi acordate, dacă  valoarea Je pia ţă  înuniată  a tuturor 
accstora depăşeşte 5.000 de euro 

NOÎ Ă : 
Sc vor declara inclusiv invcsti(iiIe ş i pai-ticipărilc în stră inătatc. 

• Emitcnt tituisocictatea încarepeSana esţe 
• acţionar sau asociat/beiiefleiar dc împrumut Ti )UP 

______ 
• 

Num ăr de titiuri/ 
cota tte parttcipare  

Valoareatotală  ta zi 

- 	 .•---... - - --- 	-•- 

---- 

- 

.-.. 

*categ ,.ii/c  indicase sirnt: (I) /iiir!ii de va/oarc deţinute (iit/uri de staI, cenicate. oh/iga(iiini): (2) 
ac(iuni sau păr(i socia/e in societăţi comcrciale; (3) îrnprumulziri acordo,e în srnmepersona/. 



3. Alte activc producătoare de venituri netc, care însumate dep ăşesc echivaleotul a 5.000 de euro pe 

ao: 

NOT Ă : 	 • 
Se vor deelara inclusiv ce,e aflate în stràinàtate. 

V. Datorii 
Dcbite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri ackizi ţionate în sistem Ieasing şi alte 

ascmenea bunuri, dac ă  valoarca însumată  * tuturor acestora depăşeştc 5.000 dc euro 

NOTĂ : 
Se vor dcclara inclusiv pasivele financiare acumulatc în strin ătate. 

Crclitor Contractatîn anul •. 	Scadentla Valoare 

- 

-- 

Vl. Cadouri, senicii sau avantuje primite gratuit sau subventionate fa ţă  de valoarea de pia ţă , Jin 

partea unor persoane, organil.a ţii, societăţi cwuerciale, reii autonorne, companii/societăţ i na ţ ionale sau 

institu ţii publice româoeşti sau stră ine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări dc cbeltuieli, altele decît 

cele alc angajatorului, a c ăror valoarc individuală  depăşeşte 500 dc curo* 

	

Cine a 	aiizt venitul 

	

... 	 . 

Sursa ve»itului: 
numeie, adresa 

Seniciul prestat/Obiectul 
generator devcnit 	• .. 

Venitul arntal 	- 

încasat 

1.2.Soţ/soţie •._____ _____ .•-... 

L3.Copii 
 

*Se  exceptează  de la dtclarare cadow-iIe şi grat(giiIe uzuale prirnile ciin pcirtea rudelor de gradiil Jşi aI 11-lcf 



VIL Venituri ale dcclarantukii ei ale membrilor să i de fmilie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscai, eu modific ă rile şi completrile ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor dedara inclusiv vcniturile proenie din stră inătatc. 

. 	 . 	 ., 	 . Crne a reaktatvcnitul 	. 	 . 

Sua venitului: 
.. 	 •. 	 • 	 dresa• 	. 

iciu pretat/OhiectuI 
•• generator de veiiit 

nitu1anl 
îucasat • 

i. Venitzui clin salarăi  

l.Lîitular ?e»-/9,,9 coi //?,9n, 17/C/  

1.2. Soţ soţic  

13. Copii  

2. Veniiuri din actiwtgi independcntc  

2i.Titular flţ4/yn./ ,*7?  

22. Soţlsoţie  

3. Veni:uri din ccejareafolosinjei b?rnnri/or  

3.1. Titular  

3.2. Soţ/soţie  

4. Veniiuri din invsii ţii  
4.1. Tilular  

4.2. Soţ/soţk  

5. Venilzzri din pisii  

5.1. Titular  

5.2. Soţ/soie  

Ô. Veninri din aciiităţi agricole  

6.1. Ţitular  

6.2 Soţ soie  

, 



P Cinc a rearizatvenitul 	
• 

. 	 . 	
. 

Snrsa veituiui: 	• 

Nume,adresa 
Serviciul prestat/obiectul 

generatorde venit 
ţ. Venitul aizual 

L 	intasat 

Vcnituri din prcmii şi dinjocuri de noroc  

7.L Titutar  

7.2. Soţisoţic  

7.3. Copii  

8. Veniluri din alze sursc  
S.l.Titu!ar  

8.2. Soţ/soţie  

8.3.Copii i-leweiy Picc.971 	Ă 	s7x]7  

Prezenta dcc1araie constituie act public şi răspund p()trivit legii pcnak pcntru inexactilatea sau 
earactcrul incomplet al datelor men ţ ionate. 

Data completă rii 	 Scmnă turs 



ANEXA Nr. 2 

DECLARATrEDEINTERESE 	
A/X)

l 

- Subsemnatul/$ubsemnats, 	 eyqns.f funrtqql 
;omicmat in : .. . • 	prevcdcrile art. 292 

din Codul pcnal privind taIiisl in declaratii, declar pe propria raspundere 

L Asociat sau actionar la societati comerciale, companii/societati nationale, institutii de credit, grupuri de interes 
economic, precum si membru in asociatii, fundatii sau alte organizatii ueguvernamentsJe:  

Unitatea- denwiiirea si adresa- Calitatca detinuta 
Nr. de pani 
sociale s*u 
de actiuni 

Valoarcs totala a 
partiior sociale siisau a 
aetiunilor 

1.1 .....•-•• 	.--.----- -- __ 

_-z -- --..-- -- 
2. Calitatea de membru in ;rgancle de conducerc, administrirc si control ale societatilor comerciale, ale regiilor 
aut000me, ale companiUor/societa*ilor nationajc, ale insti ţu ţiiior de credit, sle grupurilor de interes economic, sle 
asociatiilor sau fundatUlor ori ale altor organizatii neguvcrnamentalc:  

Unitatea - deaumirea si adresa - 	 Calitatea 
dctmuta 

Valoarea 
beneficiilor 

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

- 

3. Caiitatea de membru in cadrul asociatiilor!QksionaijI au sindicale: 

l• Calitatea de membru in organele de condutere, admluistrare si control, retribuite sau neretribuitc, detinute in 
jcadniI partidelor pulitic, functia detlnuta sl denumirca partidului polWc: 

Cuntracte, inclusiv cele deasistexstajuridica,consultantasiciviie,obtinutesau ailate in derulare in tiinpul 	 1 
crcitarii tunctiilor, mandatelor sau demnitatllor publice tnantate de la bugctul de stat, local si din fondurl externe 
i incheiate cu sotietati cozuerciale cu canital de stat sau unde statul este actionar maioritariminnritan 

Beneficiarul dc contract:

Isi

contraeta:1 care lfost nele, prenumelc/denulnirea si adresa denumirea 
 adresa 

a 

de !radul 1) alc titularului 

Socictati comarciale/Pcrsoana tizica 	l 
autorizata/ Âsociatii tamiliale/Cabincte l J 	individuale, eabinete asociate, societati l 
civile profesianale sau sodetati civiie 	l 
profcsionalc cu iaspundere limitata care l 
destasoara profesia de 

° Prin rudc de rndul I sc lntdcge parintl pe lio(e sscecden(o sl copll pe linie dcscendcnta. 
$e vordeclsra numele, denumlrs sl sdrcsa beneflclantlul de conlnct uidc, prin c.11tatca detlnutn, (ituisrul,soiut/oii,t si rudcic dc grsaul l ohtic 

coatricte. gsa eum sunt deflnite la pct. S. u se dcclară  cootnctele socictDllor comerclale pc scClunl la care declarantul toii)reunâ eu soJul/solJla 
Oi nidclt de aradul I de:ln rnai puCiin de s % din capitstul sodal l societCll, lnditercnt dc modul de dob ăadire al gcDiuoilor. 

Prezcnta declaratie constituie aet public si raspund potrivit Iegii penale pcntru inexactitatea sau caractcrul incomplct 
al datelor mentionate. 

Data eomplearii 	 Semna ţura 

42o(o, 


