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DECLARAŢ IE DE AVERE 

•/L14t 

cuuoscnd prcvcderHe art. 326 din Codut penal privind falsul în declara ţii, dcclar pe proprie răspundere 
că  împreună  cu familia»  deţin urmă toarele: 

* 1) Priît familic sc înţelcge soţuLsoţia şi copiii aflai în întrc ţ incrca accstora. 

I. Bunuri imobile 

1. Tercnuri 
NOTĂ : 
Se vor declard inctusiv ccic aflatc in altc ţări. 

Adresa saa LOna 	Categona 	
dobndni 	

Supiafaţa 	parte 	dobndie 	
fltularul 

* Caegoriilc indicate sunt: (1) agrieol; 2) lrcsiei; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă ; (5) attc cacgorii de tcrenuri 
extravilane, daeă  se află  în Gircuiill civil. 

*2) La Titutar sc rncn ţionează , în cazul bunurilor proprii, numele proprietaru[ui (titularul, so ţul/so(a, copilul), 
iar în cazul hunurilor în copropi-ictatc, cota-partc ş i numctc coproprictarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inelusiv cele aflae în a Ţte ţări. 

Anul . 	 •:. .. S 	nfat 	Cota- 
 .j_ 	: ...........  

-_________________ 	, 	•it 	 /Qc, 	(o 	 y2E 

2 	1.61 /oo, 	cp,I17 	-EM 2 



* Categoriilc irnJicatc sunt: () apartamen; (2) ca ă  dc locuit; (3) casă  dc vacan ţ ; (4) spa ţii comcrcialc/de 
producic. 

*2) La Titular sc men ţioneaz, în cazul hunurilor proprii, numele proprictarului tituIarul. so ţuUsoţia, COpilLtl), 

iar în cazul bunurilor în coprcprictatc, cota-parte şi numele coproprictarilor. 

JI. Bunuri mobilc 
1. Autovebiculc/autoturisme, tr2ctoate, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte inijloacc de transport 

care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii 

Natura Marca Nr. de bucăţ t Anul de fabrtcafle Modnl de dobând ăre 

CPEL 4 • 

2. Bunuri sub formă  de mctale pre ţioase, bijuterii, obiecte dc artă  şi de cult, colec ţii de artă  şi 
numismatică , obiccte care fac partc din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a c ă ror valoare 
însumată  dcpăşeşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor mcn ţ iona toate hunurilc aflate în proprietatc. indiferent dac ă  cic sc afl ă  SaU flU pe tcritoriut Komâniei 

la momentul dcclarării. 

:sum 	•. 	 AnuI (tobncIirii 	 Valoarca cstiniatâ 

M. Bunuri mobile, a căror valoare dep ăşeştc 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstră inate în 
ultimele 12 luni 

Natura bunului 
înstrăinat 

Data 
înst ăinării 

Iersoana ctre care s-a 
tnstră nat 

Forma 
tnstrăinăril  

Valoarea  

, 



1v. Active financiare 

i. Conturi şi depozite bancare, fonduri (le investi ţii, forme cchivalente (le economisirc şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea însumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ ; 	 . 
Se vor declara înclusiv cc!c aflatc în b ănci sau institu ţ ii fmanciarc din srain ătate. 

lnstiu ţiacireadininistttaz ă  
şiadrsa.acesteia  

TiptP 	Valuta Dcschisînaiiul SoId/vaoare . Izi 

*Calegoriile  indicate smst: (l) ccml ctreF?I sau ecl,iva/tntc (inclush card): (2) depo:ir 1,acar sau 
echivczle,tge; (3) fonduri de inwsti(ii scm echivaknw. inclusiv fondm-i prirale de ptnsii scm alse si.sleme cu 
acmmdare (se vor deciara ce/e (/erente anu/uifzxcal anlerio). 

2. Piasamente, invcsti ţii dirccte şi împrumuturi acordate, dacă  valoarea de pia ţă  însumată  a tuturor 
acestora depăşeştc 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara indusiv investi ţiile şi participările în stră inătatc. 

Ernitcnt titluJocktatca în eare persoa»a este 
TIL)UI 

. .J 
umăr de titun! 

_cota-departtciparc  
Valoareata 	!atl 

*categoriil(,, incjicc,tc sun(: (J) zcjrtjj de valtcue de ţi,rnle ((iI/uri de .ţIat, cert(/ka/e. oh/iggisini): (2) 
ac(iun/ sau păr(f socialc in socielci(i corncrcicde: (3) irnprumuluri acordate in tzume 

3 



3. Aite active producă toare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentu! a 5.000 de euro pe 

NOTA: 
Sc vor declara inclusiv celc atlate în str ă inătatc. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garantii cmise tn bencficiul unui tcr ţ, bunuri achizi ţionate în sistcm lcasing şi alte 

asemenea bunuri, dac ă  valoarea însumată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de curo 

NOTĂ : 
Se vor dcclara inclusiv paivete financiare acurnulate în str ăiiătate. 

Creditor 	 Contractat în auuZ 	Scadent (a 	 Vaoare 

VL Cadouri, senricii  sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de pia ţă , din 
partca unor persoane, organiza ţii, soeietăţ i comei-cialc, rcgii autwlomc, companiilsocict ăţi naţiona!e sau 
instituţii puhUce i-omneşti sau stră ine, inclusiv bure, credite, gar4nlii, decontri de chcltuieli, altele deet 
cele alc angajatoruhii, a c ăror valoare individuală  dep şete 50) Je curo* 

Cinc a realizat venitul 
Sursa venitului: 
nurnele, adresa 

Scrvicîul prestat/Obieettiî 
gcnerator de vcnit 

Venitul anual 
încasat 

1.1. Titiilar 

-. I.3.Copii 

*Se exccptea:ă  de la declarare c.aciourjk şi 1-atafii/e uzuale primile din panea ru/eior de grcidu/ 1şi ai 1/-Jea 



VII. Venituri ale dcdarantoluj şi ale membjior să i de familie, realizate în ultimul an fiseal încheiat (potrivit art. 41 dm Lcgea nr. 571/2003 privirnj Codul fiscal, eu modificriIe şi complctă rile ulterioare) 
NOTĂ : 
Se vor decjara inclusiv venkurje provenite dit stră jnătate. 

neeatvetu r  
numeJcaresa 	j 	gciierator de venjt 	( 	JLiCasat I. Venigurj d/;z sularj/  

LJ. Titular 

1 .2. 

1.3. Copii 

Venitzzri din 

1. Tiflijar 

Ve,rjturj din 

3.2. So ţ/soţic 	- 

4. Ve,jţztrj din irniesţ4ij 

4.1. Iitular 

U. 

- 	- 	- 	 --- 
• 	 p 
.I. Titulat• 

C(  
.2. Soţ/soţie 

p ,D/ 
Venztundjn aclivziap agncole 

r 

PE?C1r; 3093,6 

r 

 /?( 

2. 
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Cine a reaHzat vcnitul Sursa venitului: 
Nume, adra 

Serviciulprstat1obiectu 
genentor de vnit 	. • 

Ventulanual 
îneasat 

7 Venituri din premii şi dinjocuri de nornc  

7.1. Titular  

7.2. Soţ/soţ ie - 

7.3. Copii  

& Venihjri din alte .surse  

8.2. Soţ/soţ ie  

8.3. CopU  

Prezenta declara ţie constituie act pub!ic şi răspund potrivit kgii penale pentru inexactitatea sau 
caractcrul incomplet aI datclor men ţionatc. 

Data completă rii 	 s4mnă tura / 

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



ANlXANr.2 

DECLARATIE DE INTERESE 
/VR, 36%3. o ce! 2ţ j 

$ubemuatul/subsemnata, ..... ?.7M  ....... , •U ..i.i,j4vd tunctia de .C. . 
, domiciliat in ........ L424.4. ......... , cunoscsnd prevcdcrilc art. 22 

(lia Codul peiial privind falbl ia dedaratii, deciar pe propria nspundere: 

1. Asociat sau actionar ta societati comerciale, companii/societati nationale, institutil de credit, grupuri de htteres 	—1 
economic, preeum si membru in asociatii, fundatii sau alte oranizatii ncguvernamentale:  

Nr de parti Valoarca totala a 

Jnitatca - denumirta si adresa - 	 Calitatea deti.outa 	sociale sau panilor sociale si/sau a 
de actiuDi actiunilor 

2. Calitateade membru in organele dc conducere, administrare si control ale societatilor comerciale, alc regilor 
aistononie, alc companiilor/societatitor nationale, ale institutiitor de credit, aJe grupuriior de interes economic, alc 
asocia*iilor sautundatiilor oriatealtororganizatiineguveri2amentale:  

. 	, 	 Calitatea 	• 	Valoarea 
Unitatcs - d,uuinirea si adresa -  

detinuta 	 beneficidor 

• 	 _____ 
4r 

3. Caiitutca de inembru io cgdrul asociatiilor profésionale sitsau sindkate: 

3.1..... 

4. Calitatea de wembru in crganele de conducere, administraresi control, retribulte sau neretribujte, detinute in 
cadrul partidelor politice, functia detin.sta si denumirea panidului politic: 

4.1..... 

5. Coatr*cte, inclusiv cele dc asistenta juridica, consultanta si civilc, obtinute sau aflatc in derulare in timpul 
exercltarii functiilor, mandatetor sau demnitatilor publice finantatc dc Ia bugetul de stat, local si din fojidurl exterue 
nri ineheiatc cu societati comcrciale cu capital de stst sau unde st*tul este actionar niajoritar/minoritar:  

Instttuda 	
?rocedura 

5.1 Beneficiarui de contract: 	 contractanta: pnn eare * Tipul 	
Data 	

Durata 	
Valoarea 

fo 
numcic, preuumeleldenumirea si adrtsa denuwlrea 	

st • 
	contnctului 

incheiern 
 contractu]ui 

 totala a 

si adresa 	
Uwi•edmtat 	 contractului 	 contractului 
contractul  

Titular  

Sot/sotie ............. .__________  

Rudc de gradul 1) aletitularului 	 . 	 . 

Societati comerclaletPersoana fizica 
autorizata/ Asociatii familiale/Cablncte 
individuale, cabinete asociate, societati 
civile profesionate sau socletati civilc 

profesiooale cu raspundcre limitata care 

dcsfasoara profesia de 
avocattorganizatii 
neguvern a men tale/Fun datii/Asocia tii 2   

Prin rude dc gndul I sc lntelc5e parintl pc linle *Scendcnta sl copll pc Uoie descendeata. 
Se vor declars numele, denumlrca sl adresa beneflclsnsltsl de coatract uodc, prin caluatea detlouta, tltularul, sotubotia si rudcic de gradul 1 obtia 

contractc, asa cum sunt deflnite 1* pct. 5. Nu sc dcclsră  coatractcle sotletăDllor comcrciale pe aclunl 1* care dectarantul tmpreun ă  cu soOul/soOia 
Oi rudclt de gradal l deln mai puCln de S % dln capitalul ,oclsI *1 socictăDll, lndifcrent de modul dc dobhdite al atElunitor. 

Prezenta declaratie con ş tituie act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet 

al dattlor mcntionate. 

lsa compleii • 	 Scinnatu 


