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DECLAkA"TIE DE AVERE 

Subsemnatul/Sub!cemnata,   
de 	:Gic>r 2 OCc 	' 	la 

, având func4ia 

C!V7' /r  2ci1Z979 2/09 	, domiciliul  C'c. C'l4/'~7 ~ 	7c'd pR,9Jt) V%9.• 

cunoscând prer•ederile art. 326 din Codul penal prii•ind falsul în declarajii, (leclar pe proprie r•ăspundere 
că  împrcunii cu fatniiia t l cle(in urmă toarcic: 
..................................... 

*1) Prin familie se înlelegc sutullsolia ş i eopiii atlali în întrelinerea acestora. 

I. Btmuri imobile 

l.'ferenuri 
N n'f .<\ : 
Sc vor dcclara inclusiv ccle aflate în altc l ări. 

 - AdreSd 5att'LOn<I ~ 	CafegortaR A   nn~ 
, 	dobândirii 

. 
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~trte  
t 	. ~ 	. ~~OdUtdC 
i 	dabânclire  
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~. 	7'itn 1 cut t: 

T~rfl.Ax/ &.2 %it ~~ o 
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* Categoriilc indicate sunt: (I) agricol; (2) forestier; (3) intravilan: (4) Ittciu dc ap3; (5) altc calegorii de tcnnuri 
cxtrtvilanc. dacit se aY] i în eircuitttl civil. 

*2) La "Titular" se men ţioncaiă, în cazul bunurilor proprii, nutnele proprietantlui (titttlarul, soîullsoiia. copilul), 
iar în cazul hunurilor în coproprictate. cota-partc ş i nunlelo copropriciarilor. 

2. Cl'udiri 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv ccle allale în alle ( ări. 

Atte 	nlrA>Ila CafegoriâR Ann~ 
dobând'rii Stiprafaja .Co ţa- 

arte 
Mo<Iâf dc 
ctolYândire 

TitutaruiZt 
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* Catcgoriile indicate sunt: (l) apartamcnt; (2) cas ă  de J()cuit; (3) casă  de vacanţă ; (4) spa ţii comcrcial&de 

producţic. 
*2) La Titular se meiiţionează , în cazul bunurilor proprii, numelc proprietarului (titularul, so ţul/soţ ia, copilul), 

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i nurnele coproprietaritor. 

11. Runuri mobile 
J. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse tnrnatricul ă rii. potrivit legii 

Natura Marca Nr. ăe bucă i Auul de fabritae MOdUI de dobndire 

jorcmis  

2. Bunuri sub f()rm ă  de metalc preţioase, bijuterii, obiectc de artă  şi de cult, colec ţ ii dc artă  ş i 

numismatică, obiccte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau univcrsal, a căror valoare 

însumată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor men ţiona toatc bunurilc allate în proprictatc. indifercnt dac ă  cle sc află  sati nu pe teriioritil României 

la momentul dcclarării. 

I)escriere sumară 	ţ 	AnuI dobn udir 	 Valoarca estimat. 

,..-.. 

111. Bunuri mobilc, a căror valoare Jepăşeştc 3.000 dc euro fiecare, şi bunuri imobilc înstră inate în 

ultimele 12 luni 

Natura bunuui 
înstrăinat 

Da. 
însttăinării 

Persoana cătrc care sa 
tuslră inat 

Forma : 

tnstrăinării 
Valoarea 

- 



JV. Actjve financiare 

1. Conturi ş i dcpozite bancarc, fonduri de investi ţ ii. formc echivalcote de economisirc şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea înumată  •a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTÂ: 
Se vor dcclara inc ţusiv cde allatc în bănci sau institu ţ ii 11nanciare din străinătate. 

Instituia care admznistrează 
ş i adrcsa acestcia  

Tipul', Deschi în anul Soldlva!oatc ţa zz 

*cc(.go,.jj7e indjcaic sunz: (I) ccnt cme;it sczu cc/ziva/ente (inc/ztir card); (2) depo:it hcmcar .au 
echivakrne; (3) fonduri dc imcsi ţii sau echivaknte. itic/usiv fondwi prirate de pensii Scm al(c •sisterne ci( 
acwnulare (st vor decic,ra cek aj.reflic cvm/iiijscai anterior). 

2 Piasamente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dacă  valoarca de pia ţă  insumatà a tuturQr 
acestora dcpăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inlusiv invcsi ţiilc şi participările în străinătate. 

Eimtent titu/socictatca în carc persoana 	te 
*cţzonar s.zu awciatlbenelîciar detmprumut Ti 

Număr de tztlun/ 
 cota de paticzparc  

Vafoarea totali Ja 7i 

*caJegori;le  indica/e szmt: (J) /tcrtii de va/oart ck ţirnite (iiiimi c/e staI, certUicate. oh/igc4iunb; (2) 
aCJiW1i saupărfi socia/e î,1 soclelă/l comercialc; (3) îrnprumuluri acordce în nurne pernna1. 
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3. Alte activc producă toarc (le venituri uete, eare însumate dep ăş c echivalentul a 5.000 de euro pe 

an: 

NOTĂ : 
Se vor dcclara jnclusiv ccle aflatc în str ă inătate. 

V. Datorii 
»ebite, ipoteci, garan ţii emisc în beneficiul unui tcr ţ, bunuri acliizi ţionate în sistcm )easiog şi altc 

asemenea bunuri, dacă  valoarea însurnată  a tuturor accstora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara incliisiv pasivelc tlnanciarc acumulate în str ă ihtate. 

Creditor 	 I Contractatîn anul 	Scadeut la 	• 	Vaoare 

V1. Cadouri, servicii san avantaje priinitc gratuit sau subven ţionate fa ţă  de valoarea de pia ţ , din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonomc, companii/societ ăţi naţionale sau 
institu ţii publice române şti sau stră ine, inclusii bursc, credite, garan ţii, deeontă ri de cheltuieli, altcle dccSt 
ccle ale angajatorului, a c ă ror valoare individual ă  depăşeşte 500 de euro* 

Cinea realizatvenitul 
. 

Sursa venitului: 
numele. adresa 

Servich,1 piestatlObiectul 	Venitulanual 
generator de vcnit 	- 	 înasat 

1.1. 

1.2. Sosoţie  

1.3copii  

*Se  excepeQză  ck Ia dcclarare cczdnirile şi trala(iile icuale primite din parea rude/or dc gradul 1 şi aI /I-/ecL 



VJL Venituri ale deckrantului şi ale membrilor să i de familie, realizate în ultimul an ftscal închciat 
(potrivit art. 41 din Legca iir. 57112003 privind Codul tiscal, cu modificările şi completă rile ulterioare) 

NOTĂ : 
Sc vor dcclai-a inctusiv vcniturile proverlitc din stră inătak. 

- Cinea rcaatveniul 	
. Sursavenitulu: 

. numele, adresa . 

Servieliti 	VenituIanua 
enerator dc venit 	încasat 

I. Venitwl din salwii  

l_I. Titular 7r c 	cive. - 
32. .5ZV, 

1.2. Soţ so ţie  

1.3.Copii  

2. Venituri din activităji indepcndenie  
2.1.Titular  

2.2 So ţ/soţ ie - 

3. Veniturj din cedareafo/osingei bumriZor  
3.1.Titular  

3.2. Soţisoţie  

4. Venitu -ri din invesi;ii  
4.1 - Titular  

4.2. Sol/so ţic  

5. Vet,ituri clin pensii  

5.1. Titutar  

5.2. So ţ soţie  

6. Venituri din aqiivităji agricok  

6.1.Titular  

62. So ţ soţie  



CinC a reaiizat 
. 

• 	 Sursa venitului: 
Nume. adress 

$erviciul prcstatlobiectul 
generator de veait 

Venitul anual 
•incasat 

7 1nituri dinprcmii şi dinjocuri de noroc  

7.1. Titutar  

7.2. Soţ/soţie  

7.3. Copii  

8. Venituri din alte surse  

&Lîitular  

&fZOq-?, E/noîc D7e 	c2c 	C?iT  Jn?,AY2 	QOS 4 O ţ 4 
8.2. Soţ/soţ ie  

8.3. Copii Cvee  

Prcxenta (leclara ţie constituie act puhlic şi răspund potrivit legii penale pentni inexactitatea sau 
caracterul iRcomplet al datelor men ţ io»ate. 

Data complel ă rii 
	

semnâtura 

d ..... 
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ANEXÂ Nr. 2 

7VR. Y57/3 v 
DECLARATIE DF INTFRESE 

$ b nuUubsemr%t3 Ă?1 P . 	 n)dLlrnctde 	. 	Ia 
...., CNP ... ......... . ........... -uoniici1iat in 	 cunoscand prevcderue ar(. 292 

din Codul pcnat privind fa1lil in declaratii, declar pe propria raspuudere: 

L Asociat sau actionar la societati comerciale, companWsocietati uatiouale, iiistitutii de credtt, gnipuri de interes 
econornic, precum si meinbru in asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale:  

Unitatea• denumirea si adresa - Calitatea detinuta 
Nr. de parti 
socialesau 
dc actiuui 

Valoarea totala a 
partilor sociale si/sau a 
actiunilor 

1.1..... r 

2. Calitatca de membni ixi organele de conducere, admiuistrare si control ale societatilor comerciale, ale regiiJor 
autonome, ale coinpaniilor/socictatilor nationale, ale institutiHor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale 
asociatiilor sau fuudatiilor ori ale altor organizatii neguveruamentale:  

Vuitatea - denumirea si adresa- 	 - Calitatea 	• 
detmuta 

Valoarea 
beneficiilor 

.% 

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor irofesionalesi/sau sindicaIe 	 -- 

4. CaJita(ea dc membru in organelc de conduccre, administrare si control, retribuite sau neretribuite, detiuute in 

5. Contracte, inclusiv celc de asistenta juridica, consultanta si civilc, obtinutc sau aflate in dcrulare in timpul 
exercitarii functiilor, mandatelor sau demuitatilor publicc fivantate de la bugc(uI de stat, local si din fonduri externe 
ori inclieiate cu societati comerciale cu eapital de stat sau unde statul este actionar majoritar/niinoritar 

Instltutia Procedura 

5.1 Beneficiaru! de contract: 	 contractanta: 
luumele, 

isl 

Data prw care a Tipul 	. 	 Durata rost 	 - incheierii 
Vaioarea 

prenumeletdenumirea si adresa denuinlrea . 	. 	contractului 	 contractului totala * 

adresa incredintat 	 contravtului contractului 
coatractul 

Titu!ar 

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

e de gradul i)a!e titularului 	 r• s—_ -- 

Societati comerciale/Persoana fizica 
autorizaa/ Asociatii familiale/Cabinetc 
iQdividuale, cablnete asociate, socletatl 
civile profesionale sau socletati civiie 
profesionale cu raspundere limitata care 
desfasoara protesia de 
avocatOrga»izatli 
neguvernamentale/Fundatii/Asociatii2  
» PrIn rude dc gradul I sc loelc5e parin(l pe Hnle asceodenta sl copll pc lloic dccndcnta 

Se vor dcclara nuinele, deawnlrea si adrsa bcncflclarubii de contrac( uude, prin calltatea de*lauta. (ilularul.sOtuboda si rodcic dt gradul J obtin 
eootrsc(c, asn cum sunt detîolte la pct. & Nu se dccinrfl contractelesocieticjllorcomerclale pe aeOlunl IR eare dearantul finprcunâ cu souJ/sola 
01 rudcic dc gradut i deOln nial puoln dc S % dln capitatul soclal alsocietâCli, lndlferent de mo4ul cic dobandirt al acCliumilor. 

Prezenta declaratie constituie act public si raspund potrivit Iegli penale pentru inexactitatea sau caracterul incoxnplet 
al datclor mentionate. 	 -. 

a 


