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/VR. 37.oJ&t

DECLARATIE DE 1NTERSE
, SubsejnnatSubseta.
. domiciliat in
din Codt*l penal privind faltil in declaratii, deciar pe propria nspuadere:
...

..

pi.,d fu1ia de
cunoscand prevcderile art. 292
..,

1. Asociat sau aetionar la societati comerciale, compaiiii/soeietati nationale, institutii de credit 1 gnspuri de interes
economic, prccum si membru in asociatii, fundatii sau altt organizatii neguvernameotale:
linitatea
1.1

- denumirea si adresn -

Nr. de parti IValoarea totala a
sociale sau partilor soeiale sVsau a
dc actiuni actiunilor

Calitatea dctinuta

.......-

.

2. Cslitatea de inembru in organele de conducerc, administrare si control ale sociecatiior comereiale, ale regWor
autonome, alc compsniilor/societatilor natiousle, sle instiwtiilor de credit, ale grupurilur de intcres economic, sle
asociatiilor sau fuodatfllor ori ale altor organizatii neguvernamentsle:
--

Unitatea
2.1

- -

-

- denumirea si adresa -

-

Valoa rea

Calitatca
deti.uuta

benerieiij
or

.....

.3. Calitatea de membru in cadrnl ssociati.ilor profesionsle sl/sau sindicalc:

1
l

-

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administraresi control, retribuitc sau nerctribuite,detinutein
csdrul partidelor politice, functia detinuta si denumirea partidului politk:

e

ontraete, inelusiv cele de nsistenta juridica, consultunta sl civile, obtinute sau aflate in derulare in timpul
rcitarii functiilor, niandatelor sau demuitatilor publice finantate de la bugetul de stat, local si din fonduri externe
ncheiate cu socictati comercîate cu capltal de stat sau unde statul este actionar majoritartmiuoritar:

Procedura
Lnstitutia
prin care s
Data
neficjarul dc contract:
contnctanta:
Tipul
fost
incheierii
le, prenumele/denumirea si adresa denuznirea
ontractului
lncrcdintat
coutraetuluj
si adresa
cootractul
in5.ulmj3ee
Ţitular

.

Rude de gradul I) sle titularului

ontraetului

-. -.
-

Sottsotie

Iciurata

-

Societati coniereiale/Persoana fizica
autorizata/ Asociatii familialcicabinete
individualc, cabinctc nodatc, societati
civile profesiwiate sau socictati civiie
profesionsle cu raspundere iimitata care
desfasoara profesis de
avocatiorganizatii
neguvernamentale/Fundatii/Asociatii 2

-

Valoarea

totalaa
contractului

..---.--

l
l

» PrIn rude de gradul l sc lntel*ge pailntl pe llnie ssccndenla sl copii pc IJnle dcscctidc. ţa.
Se vor dcclara numele, deoumirea sl adrcsa benetldsrulul de coolract unde, prin cslltatea detlnuta, *itulanil,$otul/
COfllflCtt, 535 cum sunt dclinitt ta pct. 5. Nu se declar ă cootractetesoeletă llor comerctsle pe acClunl bi care declr
Oi rudeie dcgraditt i deru., nimipuGin de 5 % dln capicatul soelsl sl soclecalli. Indlferent dc modul de doban
Prczenta dcclaratie constituie act public sl raspund potrivit legii peoale pentru lnex.
al datclor mentionate.
Data comDlcarij ,

L[

Semnatura.

.

si rudcle dc gradul l obtio
?reună Cu sou1/soln
lor.
u çaracterul incompltt

AIR. 33ZI
]2/aO
DECLARATIE DE AVERE

1,c& ?/tit

de

,o/V C1-

7;9HS c

SubsemnatuliSubNcmnata,
--

CNP

, având funcţia

a
Ioinkiliul

.

cunoscnd prevederilc art. 326 din Codul penal privind falsul în dcclara ţii, declar pe proprie r ăspundcre
eă împreună cu familia dc ţin urm ătoarcle
* l) Prin familic s in ţcicge soiuVso;ia şi copiii atlaţi în în(rcincrea acc(ora.
L Bunuri imobile
1. Tercnuri
N()Î Ă :
Se vor dcclara inclusiv ccic aflate în altc ţ ri.
Al

egoria*

ţa
parte

:

Titutan
.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* Categoriile indicatc sunt: (1) agricol; (2) flwestier: (3) intravflan; (4) luciu dc ap ă; (5) altc catcgorii de terenuri
cxtravilanc, dacă se af ă in ciruitul civil.
*2) La Titular sc men ţioneaa în cazul bunurilor proprii, numcic propriearului (titularul, so ţuLsoţia, copilul),
iar în cazul hunurflor în coproprietate, cota-parte şi numek coproprietarilor.
2. Clădiri
NOT Ă :
Se vor dcclara iiieltisiv cek aflatc în ahc ţări.

r

dresa
Siprafaţt
sau zotta.. Ca teolia c
-.
dobandint
•

•

.

•

partc

Modui
dohandrc

Ttuu2

* Categoriilo indicate sunt: (1) apartamcnt; (2) cas ă dc iocuit; (3) casă dc vacanţă : (4) spaţii comcrciaklde
producţie.
*2) La Titular sc meii ţioncază . în cazul hunurilor proprii, numele proprietarului titularul so ţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în copropriet3te, co(a-parte ş i numele coproprietarilor.
IL Bunuri inobile
1. Autovchiculelautoturisme, tractoarc, ina şini agricole, şalupe, iahturi ş i altc mijloace de transport
care sunt supuse înmatriculrii, potrivit legii
Natura

4

urm

-.

Marca

S,ror

Nr. de bucăţi AnUI de fabrica ţ e.
,

2o02-

•

Modut de dobânaire

_____________

Puio-Iursrn

2. Bunuri sub form ă dc metale pre ţioasc, bijuterii, obiecte de art ă ş i de cult, colccţii de artă şi
numismatică, obiecte care fae parte diu patrimoniul cultural na ţional sau universal, a c ăror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de eur()
NOT Ă :
Sc vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indifcrcnt dac ă ele se afI ă sau nu pc tetitoriul României
la mornentul dcclarării.
Descrcresumară

Valoarca cstimat ă

Anul dobindini

111. Bunuri mobile, a eăror valoare depăşcştc 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 luni
Natura bunului
înstrărnat

Data
Persoana cătrccares-a
tntrăinăni ____
înstrăinat
•

Forma
întrinirii
•

Valoarca

IV. Active financiare
1. Conturi şi dcpozitc bajicarc, fonduri dc invcsti ţii, fonne echivaleate dc cconomisirc şi investire,
inclusiv eardurik de credit, (lac ă valoarea însumat ă a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor d.clard indusiv cck allak tn hănci sau insLitu ţii frnanciarc din strin ătatc.
Insttutia care administreaz ă
ş adrcs accteia
•

rfjk

Valuta Dcschis în anul
.

..:

SoWlvaIore Ja zi

*c itegorii/e indicate szrnt: (/) com curcil suu cchivafenfé (inchis ăv card); (2) depo:ii hancar scm
echivante;
k
(3) fornluri ai, i;zvestiţii sazi edziva/ente. ind.zisiv fonciziri privcihl ck pensii smi a/le sisteme czt
acumzda;-e (se vor dec/circi ceie a/renw amdzt/ flscal antes-iw-).

2. Flasamente, invcsti(ii directc şi împrumuturi aeordate, dac ă valoarea de pia ţă însumată a tuhzror
acetora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor dcclara ialuiv iiivcti ţiite şi pwticipriie în străinătaie.
n)itcnt titîu/socetatc ÎR care peroana este
actionar sauasocat/benefkiar deîmpntmut

•

--

ţ

Numr de titlurY
cota de participare

Valoar
-

.

totalà Ja zi
•

.

.

categoriile indicate swzi: (1) hptii d ru/oare de(.inutc (!iiiuri dc slat, ceniflcate, ohliga/iunî); (2)
ac-jiirni sazi p;ji socia/c în socieWţ i L(;znc!?-cialc: (3) îrnp;wnuiuri acvn/atc i j nurne periona/.

3

3. Altc active produc ă toare de venituri nete, care însomate dep ăşcsc echivalentul a 5.000 de curo pc
an:

NOT Ă :
Sc vor declara inclusiv ceie aflatc în străinătatc.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ţii emisc în bencficiul iinui tert, bunuri achizi ţionate în sistem Ieasing şi alte
asemenea bunuri, dac ă valoarea însuivată a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Sc vor declara inclusiv pasivcic financiarc acurnulatc în străinătate.
Creditor •

Va(oare

Seadent la

contractatîn auul

vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă de valoarca de pia ţă, din
partca unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonoine, compaUiOciCt ăţi na ţionale sau
institu ţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, eredite, garan ţ ii, decontri de cheltuieli, altcic decât
cele ale angajatorului. a c ăror valoarc indivîdual ă depăşeşte 500 de eu ro *
Cinc a realizat vcnftul

SuS venituhii:
numele, adresa

• •

.

Servicîul prestattObfectul
gcnerator de vcni
•

•

VenitUlanuai
încast.
•

1.1. Tituiar

1.2- Soţlsoţie

1 3Copii

Se exceptea: ă de /a decfarczrc cadouri/e şi /ragc,ţiile zizua/e ;)rimi/e din panea ndekr de gradid Ii a/ ii-kt

Vlf. Venituri ale declarantului şi ale mcmbrilor săi de familie, realizate în ultimui an fisc8l încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările ş i complettrile uittrioare)
NOTÂ:
Se vor dcclara inclusiv vcniwrilc provenitc diii str ăinătatc.
• .

.

-

.

Sursa venitului:
nuinck,adrcsa

.

CincareaIizatveitu

Seniciuf prcstat/Obîcctul
neratordcvenit.
:

•

Venitu anui
încasat
•

J. VcniIuri din salwii

I .2.Soţ oţie
1.3.Copii
2.Venituri din acivităgi independenie
2.1. Ti(uiar
2.2.So ţ/soţic
3.Veniiuri dincedareafolosinjei bmmrj/or
3.LTitular
-..

3 .2.Soţ/soţie

_____________,•

4. Venituridininiestigii
4.1.Titular

-

-

4.2.Soţ/soţic
5.Venilurî din pe,,sii
5.1. Titujar

__-.-------

-

5.2.Soţ/soţie
6.Venjturj dinacivităţi agricoie
6.1.TitWar
6.2.Soţ soţie

•

.•

.-

.--

5

-.

Sursa venitului:
Numo, adresa
7. Veniizwi din premii şi dinjocrni de noroc
7.1. Titular
Clne a realkat venitul

Seniciul prestat/obiectul
gmerrator de venit

Vcuitulanual
îneasat

7.2. Soţlsoţie
M. Copii
8. Fenituri din alie surse
8.1.Titular

7T1#4

-

PTU

Jt7ţ/t

8.2 . Soţ1soţie
8.3. Copii

Prezenta declara ţie constituie act public şi ră spuud potrivit legii penalc pentru in
caracterul incomplct al datelor men ţionate.
Data completrii

!2.o6 2€/t

Semnătura

.tatea sau

