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,VR. 34-1  
M. c/Oţ  

DECLARAŢIE DE AVERE 

CNF 	; . 	-.. 	, (tO*BWIJWI - . 	. 	. - 	 . - 	- 	. 	r- 

cunoscnd prevedcrik art. 326 (lin Codul penal privind falsul în dcclara ţ ii, dedar pe proprie răspunderc 

ci împrcună  cu farnilia de ţin urmă toarele: 

*1) Prin farnilie se în ţcicgc so ţttl/soţ ia ş i copiii aflaţi în întrc ţincrca accstora. 

T. Bunurj imobilc 

1.Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor dcclaru inclusiv cek aatc in alte ţ ri. 

:• 	.............. 
Adre 	su zona Categona 

•.. - Ănul 
dobând,rii 

. 
Suprafa ţa 

. 

parte dobândie 
itu aru 

* Catcgoriilc indicatc sunt: (l) agricot; (2) forcsticn (3) intravilan (4) luciu de apă ; (5) alte catcgorii dc tcrcnuri 

extravilan. dacă  sc află  în c.ircuitul civil. 
*2) La Titular sc mcn ţioncaz, în cazut hunurilor proprii, numelc proprie(arului ((ituIarul su ţulJsoţia copilul), 

iar în cazuL hunurilor în coproprietatc, cota-partc ş i nunicle copropriitarilor. 

2. C1diri 

NOTÂ: 
Se vor declara incluiv celc ailate în alte ţărL 

Adrcsa sau zoitz 
.• . .. . 

Cateou 	
AnuI 

.. 	lobandirn. • 	: 	: 

cota 

part 

Modul 

:dobandre _. 
Titu!awl 

. :: ... 

- 
- --- 

M, 

-, 

IMME 



* Categoriile indicate sunt: (1) apartamcnt; (2) cas ă  de locuit; (3) casă  de vacan ţt (4) spaii comercialc/de 

producţie. 
*2) La Titular se mcn ţ ioncază, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (t,itularul, so ţu[/soţia, copiiul). 

iar în cazul bunurilor în coproprietatc, cota-par1 ş i numck coproprietarilor. 

11. Bunuri mobile 
i. Autovehicule/autoWrismc, tractoare, ma şiDi agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace Je transport 

care sunt supuse înrnatricul ă rii, potrivit legii 

Natura Marca Nr de buci ţ i AtwI de fabricaţic Modut de dobudire 

2. Bunuri sub form ă  de metalc prcţioase, bijutcrii, obiecte de artă  şi de cult, colec ţii dc află  ş i 

numismatică, obiecte earc fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare 

tnsumată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor incn ţiona toate bunurilc aflatc în proprietatc. indifei-ent dac ă  elc sc atlă  sau nu pc teritoriul Românici 

la mornentil declară rii. 

. 	Descrîeresumară 	ţ 	AnuldoIyndîrii 	j 	Valoareaestimată 	j 

IIL Bunuri mobile, a căror valoare depăşeştc 3.000 de euro fiecare, ş i hunuri imobile tnstră inate în 
ultimele 12 luni 

Natura bunului 
înstrăinat 

Data 
tnstrăinăiii 

Peioana către care ş-a 

. 	înstrăinat 

Forma 

înstră uă rii 
• Valoarca 	• 

_ - 



1V. Acthe flnanciare 

i. Conturi şi depozitc baucare. fonduri de investi ţii, fQrme echivalente de economisirc şi iuvestire, 
inelusiv carcturilc dc ct-edit, dac ă  %aloarca însumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara iiicluiv ccic atlate in blnci sait institu ţ ii financiarc din sIrintate. 

Inttutia care admrnsfreaz 
şi adrcsa acesteia • 

Tipn* 
. 

Valuta 
. 

Deschis în anul 
. 

Sohltvatoare Ia zi 

*Categnrii!e  indicak Sm7!: (I) eont cre,# scnz eehivaknic (inclusiv card); (2) ckpQ:it hancar swi 
echiva/ente; (3) /bnduri de investiIii scIzJ echiva/ente, inclush Jbnc!uri j)răvale cic pcnsii sazi cz/tc siskrne cu 
aemm,ksre (sc vor clec/wa ccle a/re,zlc anuluij?sca/ antcrior). 

2. Plasamente, invcsti ţii directe şi împrumuturi acordate, dacà valoarea de pia ţă  însumată  a tuturor 
accstora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor dcclara inclLLsiv invc%ti ţ iile ş i parlicipărite în slrină taLe. 

Emitent tittu/sotateatu c 
L.  acţiouar sauascatlbencfcjar de împrumiù • 

Tipul* 	: 

• 	 •• 	• 

umr de titturi/ 
cotade patticipare 

•Va!oarca totată  la •zi 
• 	 • 

•-___ __ 

. •._____ 

---.- 

*jp,.jj/ indica$c s.unl: (J) /1crtii de va/oare cleinugc (iiilw-i dc stat, ccrgi/?calc, ohliga(iuni): (2) 
ac(iuni saipJrţi sc,ciczle în scie1c(i co,p,cpcjajc: (3) împru,zzduri cicor(iak in nmnepers(mal. 



3. Alte active prodiică toare de venituri nete, carc însumate (lep ăşesc echivale»tul a 5.000 de euro pe 
an: 

................c-
NOTĂ  . : 
Se vor dcclara inc!usiv ccic aflate în str ă inătate. 

V.Datorii 
Debitc, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionatc în sistem Ieasing şi alte 

asemenea bunuri, dac ă  valoarea tnsumată  a tuturor acestora dep ăşeştc 5.000 de eUr() 

NOTĂ : 
Sc vor dcclara inclusiv pasiele financiare acurntilate în sIrintatc. 

Creditor j Contractat în anut Scadent Ja Valoare 

/l 	 - t3 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primitc gratuit sau subven ţionatc faţă  de valoarea de pia ţă , (lifl 

partea unor persoane, organiza ţii. societăţi comerciale, regii autonome, companWsociet ăţi naţionale sau 
institu ţii publice române şti sau stră ine, inclusiv burse, credite, garan ţ ii, decontă ri de cheltuieli4 altek dec&t 
cele ale angajatorului, a e ă ror valoare individuală  dcpăşeşte 500 de e u ro* 

CÎne a realizat venitul Sursa venitului: 
numcle, adresa 	• 

Servicul pretatJObicctuI 
enerator de venit 

Venitul anual 
 încasat 

1.2. Soţ soţic 

exceptea:â de la declararc cac(cmrile şi sralaţiile riziialéprimile din pariea ,m/eior c/e gradui Jşi al Jl-ka 

4 



vII. Venituri ale declarantului ş i ale membrilor să i de familie, realizate în ultimul an fiscat încheiat 
(potrivit art. 41 diQ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscai, cu modific ă rile şi competrHe ulterioare) 

NOÎĂ : 
Sc vor dedara jnclusjv veiiturile provenite din străinătate. 

Cine a reauzat v•uI • 	
Sursa venitt!M: 
uume 	adtesa... 

Servicitd prcstat/Obicctul 
geaeratar dc 	nit 

Venitui anual 
..încasat 

J. Vcniluri din salarii 

1.1. Tituiar  

1.2. Sosoţ 	fls1 c/qj ?4 	Ă,,4tî/iĂ  0o 

2. Verntvn drn activiz ă;i indepmk-n1e  

- 
3. Verntuît din cedareofolosingei b?trntrilor  

----------- --- .- 
eniţrn-i din_investiţii  

l. iitular 

---.----------=----- -1 
4.2.o  

5. Veniluri (lin pensiî  
- _ 

_____ --- ------- -- 

6. Venitzzrj din actMtăţi agricoie 

6.2. SoI/solie 	 - --- -- 



Ciue a realizatve»itui 
• 

Nurne, adresa 	• 

psobttt1 
generator devenit 

Venitulanual 
. 	 încasat ____________________________ 

Z Venigrnl di,z prenii şi dinjocuri de noroc  

8. Jteniguri din alte swwe  

rri 

8.3. Copii,72Q ,Jj/J  

Prezenta declara ţie constituie act public şi rispund potrivit Jegii penale pentru iucxactitatea sau 
cai-acterul incomplet al dateor men ţionate. 

Data coiiiplctării 
	

Semnă tiira 

/tc 2cVd 
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AN€XA Nr. 2 

»ECLARATIE DE J1TERESE 
 

Su s1/Subsemnata..&  tSţ?4.4&$J2  ......,mmd funcua 

., cP ... 	. 	micWat in.. 	 ......................, cunoscand prevcderile art. 292 
Codaf penaf privind falil in declaratii, declar pe propiia raspunoere; 

!. Asociat sau actionar fa societati comerciale, companii/soeietati nationale, institutii de credit, grupuri de interes 

eco,)omjc. nrecum si wembru in asociatii, fundatii sau alte oitanizatii neuvernameutale: 

- denumirea si adresa - 

lNr. de parti iValoarea totala a 
detinuta 	lsociale sau partilor sociale si/sau a 

2. Calitateit de mernbru in organele de conducere, administrare si coutrol ale societatilor comcrciale. ale regiilor 
autonorne, ale companiiior/societatilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes econoniic, ale 
asociatiilor sau fuodatiilor ori ale sl ţor orEanizatii neEuvcruamentale: 

- denumirea si adresa - 	
detinuta 

13. Calltatea dc membni in cadrul asociatiilor Drotcsionale sVsau sindicak: 

de membni in organelc de conducere, administrare si control, retribuite sau oeretribuitc, dc ţ inute in 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultanta si civfle, obtinute sau aflate in derulare in timpul 
exercitarii functiilor, mandatelor sau demnttatilor publice flnantate de la bugetul de stat, local si din fonduri externe 
ori incheiate eu societati comerciale cu cantal de stat sau unde statul este actionar maioritar/minoritar: 

Bcnef1ciarul de contrsct: 
	 care 

tielt, prenunaeledenumirea si adrcsa 

de gradul 1) ale titularului 

comerclale/Persoana fszica 
a/ Asociatii familiale/Cabinete 
tle, cabinete asociate, socictati 
fcsionate sau societati eivile 

ale cu nspundere Iimltata csre a protesia de 

Prin rude de arsdul I şc lntclec parinil pc llnlc asceDdenta sl copll pe linlc dcşccndenln. 
Se vor declars nurnele, denomlrea sl adrts btner,clanilul de contract unde, pfln ciIIta(e* detlauta, titularuL so(ul/soti,. si rudcic dv cradul I ohtin 

contractc, asa cum sont defialte la pct. S. Nu se dcclarà 	 pe *cDlunl la cure dcdarantul tmpieuo ă  tusoCul/soDln 
Oi rudale de grgclul 1 deDin mai puoln de 5 % din capinlul socinl nl socictă lL inditerent da modul dc dobJndire *1 acCiunilor. 

Prczenta declaratie constituic act pubflc si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatca sau caraeterul ineompJct 

al datclor mentionate. 

•rt .... 
	 Sc tura 


