
!>\' ("" oi;- zprF, 
DECLARATIE DE INTERESE, 

el 

Subsemnatul/Subsemnata, k'~UJCA A/)Y , având funcţia 

de lJ/.(J?eml2 rig)t.JVCT CJ/JE1<'"A77av'AL la "'3.(- NOVA -A-rC'A:s€"~CJ V S A • ~nu.MI/ ,
'. / 

CNP ,domiciliul MU/1{ /(30f7J,SFlA// ;j7/{> 

. '1,/ 7777SAM ' 

cunoscând prevederile art. 2 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pc propria răspundere: 

LAsociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes eeouomic, precum şi membru în asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale: 

I I .... 

Unitatea 
- denumirea ŞI adresa -

Calitatea deţinută 

Nr. de părţi I Valoarea totală a 
sociale sau părţilor sociale 
de actiuni şi/sau a acţiunilor 

2.1 

:Ji'f~~.n~tAAlltj,Jtf~lliij~'?iii cadrul asocil1ţiilorpt'i:l{t!ŞloDllltjŞilsauslndlcale." 
3.1 .... / 

'J~~;~l1Jifâteade'IDeIDt!r'u' în organele deconducer«, administrare şi control, retribuite sau neretrlbulte, 
~i:S'''':~~'~''0yr'J»':'' :+'~:':':"_'?-c;_~::!''''0'+/>;-.' -_--'. _'-,_,'--, __;;~";)-;,, ,-:'-<:«.' ,,__ _<•."..., "'·e<',' ,'.",,-
fd~tinute'în'cadruFP'l1T:tiqelorpolitice, functia detinută şi denumirea nartidului politic 
4.1 

.$:Conttacte, lnclusiv.eele de asistenţă juridiciÎ,consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul 
exercitării functiilor.mandatelor sau demnităţilorpublice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri 
externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar 

ma.ioritar/minoritar: .. 

I
 



-----

I 

Instituţia 

15,1 Bercficiaruldeccotrect rumele, connactaotă;

Ipremrreledenanirea şi am.."ll denumirea şi 

adresa

t'- I 
So\I&ll;ie ............-.
 +

!I R'''':'''''W''''~ 
: 

II 

I =;roneJcialelP~~că
autcrizată! Asociaţii familiale/ Cabioete
 
individuale, cabinele asoeiae, =i<ti1i
 /civileprofesiooale sau=ittăţi civile
 
profesionale cutăspnlere limi1ată care
 
desflşWă profesadeavocati Q-g;mizaţii I
 

neguvernamenmleFuOOatii/A=iati~
., 

Proceduraplin 
Data Dt.n I Valoaea care afost Tip"~ 

ircbeierii ~ oi totală a 

l 
~I~înaedinţ:l1 cconscmlui contrnctului conn w I nul .contrrc w

ooona:tul 

.: !f----.-.o. 

.: 
./

./
,/.

./ 
// 

-_ ... ._..,~-_.-.-±=----
1i Prin rude de gradul] se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde. prin calitatea deţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul 1obţin contracte, aşa cum sunt definite Ia punctul 5. 

Prezenta declaraţie constituie act public 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

Data completă eii 

et-» 'f'~fr; 
Semnătuv-
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DECLARAŢIE DE AVERE
 

Subsemnatul,PE7E05" C; A-L>Y , având funcţia de-CON<5.m-€,.(!. tiJ.ML 
,I'--1UA./ /?:,o 7Z);:SA IV / CNP .aomicillul În Botoşani, 

;SJ72. _ judeţul Botoşani, cunoscând prevederile art, 292 din Codul 
Penal, privind falsul În declaraţii, <!'Cclar pc proprie răspundere că, Împreună cu familia Il deţin următoarele: 

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

1. Bunu ri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Categoria* 
Cota.c- Modul de 
.arte dobândire 

Titularul l 
) 

/k?L/JOI Cl/LA 
Pt07:Y/JCA AtJ)/ 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol: (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se află În circuitul civil. 

*2) La "Titular" se menţionează, În cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar În cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri
 

NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
 

jt' 7C-J ~,v~ 

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) 
producţie. 

spaţii 

I[J(J'I 63,*5" 5o/" c-e~DlT 

/f)9:ţ.. 81,4~ 5lJ);, CR~'j;'T 

1 
Q 

*2) La "Titular" se menţionează, În cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar În cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 
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II. Bunuri mobile 
I. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării,potrivit legii 

;o " 
, Natura Marca NI'. de bucăţi Anul de fabricaţie 

, 

Modul de dobândire 

A(fi7/7Z/-eS~e:- /'-1/NI ONE 4 12004 VA~f?-CU/'1':~l"""" 
, 

~7U.eJ.J1"7E M/N/ONE I ..eC:02 VANOA~-(VHPA.e< 

,/ 

/' 
" 

/,,//' 

~
 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

Valoarea 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 

FormaPerso~tilÎc~trecare s-arl~~'~~Îftţbunullli!J~.':ti Data,: 
c; ,>«:'Â-:-----.- .... ' ,',' -- Valo;~eâ'1": >:.;'-!,

trăinit;\l(Z" ., ,înstrălnăril " 'ii mstramat îiistrăinării.' 
( 

.> ---
~--- -

IV. Active financiare 

I. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 
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NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv cele aflate in bănci sau instituţii financiare din străinătate .
 

Instituţia care administrează 

şi adresa acesteia 

. 

Tipul" Valuta Deschis în anul SoldJvaloare la zi 

--  "._-
/ 

/./ 
./ 

.: 
./ 

V 

-: 
"Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 

echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se var declara cele aferente anului fiscal anterior). 

2, Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
 

~~tlJM~9~i!;ţ!!tea în care perso!!!1!l.;!;sţe. ..
a-i<sali'asociatlbeneficiar de Împl'Umuf' :~:.tTipul". .... .7 

-: 
-: ,., 

Număr de titluri/ Valoarea totală la zi: 
.cota de participare 

-:
./ 

./ 

"Categoriile indicate sunt: 1J) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate. obligaţiuni); (2) 
actiuni sau părţi sociale În societăti comerciale; (3) Împrumuturi acordate În nume personal." , 
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J. Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: //
:::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::/.'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::
 
.............; ..
/

NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V. Datorii 
Debitc, ipotcci, garanţii emise În beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate În sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de enro 

NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate În străinătate.
 

/'!,A/VC Pas, SAI 
suc /31:: TOSA rV/ 

2016 

20/6 

Scadent la 

VI. Cadouri, serVICII sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti Sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

1.1. Titular 

Servici ul p restat/Obi...ct:1JI~E:jye.tij tnl an ual 
::): enerator de.yenjt:!6"c']·::: :.).. Încasat 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al l l-lea. 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săl de familie, realizate În ultimul an tiscal Încheiat 
(potrivit art, 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modiflcărilc şi completărlle ulterioare) 

NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
 

, 
- -Serviciul'::- Venitul anualSuÎ5a venitului:

Cine a realizat venitul prestat/Oblecrul 
Încasatnumele, adresa 

generator de venit 

1. Venituri din sa/arii 

se tVtJVA - APA ,J6C'V,SA _i3/, fOh~~A;;CAALJ 6'/~+'~ 

MtJN/('/P;UL ~/2).5AN/ 

1.1. Titular 7E"";;;a/Jc4 ALlY 
c'OVS/VH'LCCA 7232 

W~ :4 G6</i' - AA. ~~.t-;€A21.2. Soţ/soţi<t>be/6C4 /UUAAI) 4552:2~~ /ASI-A;,q;J3omSA/V/ V~LVC , 
.~

k~SA }L/Qo;;7C.4.vA Lle'-,;~slj .s; :~ 32/2 
~ 

1.3. Copii /
-: 

./ 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular V 
.> 

2.2. Soţ/soţie -: 
./ 

3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor 
.3.1. Titular 

-: 
3.2. Soţ/soţie / 

4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular 

/ 
4.2. Soţ/soţie / 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular ./ 
V 

-:
./ 

5.2. Soţ/soţie 

/' 
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./ 

6. Venituri din activităţi agricole / 
6.1. Titular -: 

-: 
6.2. Soţ/soţie -: 

/ 

Sursa venitului: 
Serviciul 

Venitul anual
Cine a realizat venitul 

Nume, adresa 
prestat/obiectul 

Încasat 
generator de venit 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titular »: 

/ 
7.2. Soţ/soţie /'

-: 
7.3. Copii -: 

. ./' 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular ./" 

t.> 
8.2. Soţ/soţie / 

/ 
8.3. Copii -: 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

rll ~of-)J)IY
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