
DECLARAŢIE DE INTERESE 

S ubsemnatuIj8HliseHt'lIta, 
de V/C-EPf<.JMAR. 

CNP 

I 
MAR/AN 

IMN. 

la 

_ , d omicili ul 
, 

& O T<2 sAN/,
/ J 

STg, 
) 

, având funcţia 

&OTOSAtrl 

cunoscând prevederile 3I"t. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere: 

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, insdttifii~dl!ei:e.{flt;grti'Plltide 
interes economic, nrecurn şi membru În asociatii, fundatii sau alte orl!anizaţii nCi!uvl!xuamelltăIl!:.,
 

Nr. de părţi Valoarea totală a

Unitatea 

Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale I 
- denumirea şi adresa ide acţiuni şi/sau a acţiunilor 

1.1. ..... Se e.dAllil s/2L AstJe/JlfT S'O tDJ 5"O()O .1,"
It)/YlUAJ A()T'tJsANi S.TIl TVDf1/2 

VLAJ)jMi/~J!=Set! NR ,51 

2, Calitatea,.~el\lemhtuinorganele;deconducere, administrareşl~!",lltroI,aleSllcleJăţil0f"~o!perciale,ale 
regiilor a utonome, ale companiilor/societăţilornaţionale, ale instituţiil~rdecrl!dW"i~"i~ll~til;il/)l;deinteres 
economie, ale asociatlilorsau fundatiilor ori ale altor organlzatli ne;;uvcr~ămentaie:'::"~;'i;;~.i j'l:; Ji: ... 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficii lor 

- denumirea şi adresa
2.1. ..... 

3, Calitatea de membru În cadrul asociatiilor nrotcsionale si/sau sindicale
 
3.] .
 

i-----------------~~~--==------=:=---------
I - :

! 

I 

i~. C:\lit:J:('a~:c mcmhrr îl~g:'!lrle de cOIH11!el"'c, 1\(]",inÎ,:c;""T şi co nt rol. rdriiJuite-s-c,u--Ill,,:;'·:dl'''ilc. !
' 

'1 

-:
(~l)frn;lk în cItind partide:or j)(}nticc~ fi:ncţLi d('\;:~~H;l os; d(·Jil:ui:-~'~, partidului politic 

e·· - 1
 
I, 

5.1 Bcneficial1l1 deconfiTIct: muneJe. In.stitl~i" Ddta Valoar'" 

1 



i JlC'lllunciclocmDlli""l şi adresa 
! 

Titular ....... . ..... 

I 
I 
I Soţsa;ie ... . ....... 

I 

IRudedegllldull'Jaletin.darului 
............ 

Societiiţi comerciale/ Persoană fizică 

amcrizată/ Asociaţii fumiliale/ Cebioete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 

civile pofesooalese: societăţi civile 
puresic<laIe cu~lllde!" limitată care 
desfăşoară pofesa deavocal!Qg;mi7atii 
negwemam",tllIelFwxlaţiii A=iaţif) 

CCXluactantă: CU" a lllit crntJ1lCllllui încheierii cmna:tului totaiăa 

denunseaşi încredinţ;l.t cootrecmlui UJIllrdClUlui 

adi= cormactul 

V

V
/ I 

V 
-

V 
/~ 

1) 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 1 obtin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. 

Prezenta declaratie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru incxactltatea sau 
caracterul incumplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnătura 

.......Il...:..t?.~ ......~.Q/:r
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DECLARAŢIE DEAVERE 

Su bsemnatul/~uhsefttIl8t8,, . 
de VICE fI< I MA R. 
CNP 

la 

• domiciliul 

pR.;M7fR.iA tl!uNic)pjIlLt/i 

Mi/Ii. B.Orlls,ANJ. STA!. 

, având funcfia 
Sorog,AIII , 

/ 

J ' 

cunoscând prevederile a rt. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pc proprie răspundere 

că împreună cu familial) deţin următoarele: 

* 1) Prin familie se Înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi În Întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele atlate În alte ţări, 

A ti resa sa li zona 
. , 

Carcsuria" '. ~ 

Anul 
dobând irii Suprafaţa 

. Cota
parte 

Modulde> . 
"dobândire " 

Titularnl'), 

--
* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 

extravil anc, daer! 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 coproprictatc, cota-parte şi numele copropr.ctavilor. 

2. Clădiri 

1';01'1\:
 
Se vor dccla.n inclusiv cele aflate Îi) alte "\~ri.
 

L It' I . Cola- I Modul de
Adresa sau zona Catcgoria " .. _:~.nufl. '.ISupn~fataj 

, ~ IH-"!~;Hlt.'I·Il ' I 1; 'î 1'1 f: i dob:î.ndtn: 

I 
• 

~---\·'----i 

----Ţ-- -1 -
I i 
I I I

l= i I -r 
....... I I 

Titl!lantI2
) I 

• 

i 
i
•
• 

1 
I 

I 

1 



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit: (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
productie. 

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

II. Bunuri mobile 
1. A.uto"chicule/autoturismc. tractoare. maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării,potrivit lcgil 

. . 

Anul de Iabricaţie I :: :~o~Md~:dilbân~ire,Natura . Marca NI'. de bucăţi 

./ 

---~ 

»>:----
.---~ 

.>: 
»> 

2. Bunuri sub formă de metale pretioase, hijutcr'ii, obi cete de artă şi de cult, colecţii de artă şi 

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a căror valoare 
Însumatii 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. 

i ..---V- ., II --_._._-_. 

[
i 

----
i
I I I 

III. Huntu-i mobile, a căror vnlonrc d('p::şL,~·te 3.000 de ('111";) ficca rc, ~i hnnm-i îmob ilc in_~:ldiinate în 

ultimele 12 In"i 

Descriere sumară Annl dobânclirii 
. 

Valoarea 'estimată l. 
---_. 

\ 

1 
.:»: 

.i->:I 

I 

Nalllra 1Itlll ului 
I 

Da (a 
îustrninat ÎIl$tl";lin::i~·ii 

I -

I'crsoauu Ciltl'C care s-a Forma ~ 

'ius t răf unt 
I [ Valoarea I 

:~: ~:! '·:1i n ilTii I 
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IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de cconomisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea Însu mată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv cele aflate În bănci sau instituţii financiare din străinătate .
 

Instituţia careadminfstrează 
. . 

Tipul", 
" . 

I Valuta 
. '.' ··S.; 
Deschis 'înanul l:ff:.:/·c;J11;:.:'.':L~.i.;:;:x·; . 

1.' ..:'-:·.:fş1âdtesall~esteia .. .:: ...... : .; .. ':,,:.,:;" ".;0':"':':::,.; ....•.,,::: " -,; 

----»> 
---.> 

.>: 
.>: 

.>: 
--

'Categoriile indicate sunt: (l) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investi/ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor 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 investitiile şi participărilc În străinătate.
 

Emitent titlu/societatea in care, pcrsoall'i este Număr de titluri/ I 

acţionar sau asociatlbencficiar de îm nrumut 
Tipul" 

cola tic na rticinare 
Valoarea totală la zi 

--
-------

1 ---
V- r----------

______V 

---.------::: 

'Categoriile indicate sunt: (l) hârtii de valoare deţimue (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) imprumuturi acordate În nume personal. 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

...... ...... ...... ......... .... ........... ...... ...... . ... .. " ..... ..., .. " ... , .. " " , . , ..... " ...
 

NOTĂ
 
Se vor declara inclusiv cele aflate În străinătate.
 

v. Datorii 
Debile. ipoteci, garanţii emise îu beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate in sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri. dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

. .. C ..editor: .. 
...... Contrartat hiâmij ..... ..•. Scad~~tlâ?S··.;1~t.j3~~ 

-
..~ 

---- -----
----V

---
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 ele euro " 

Serviciul prcstnr/Obiectu! 
!!cli.c,·a~or de YCEi( 

Sursa venitului: 
Jlllll1cle, adrr-sac..="-__-t-__-"-'=~~~~~_+_---=-==_---j 

1.1. Titular 

Cine a realizat venitul 

~--------+--=--=--=--=--=---=---+l-=--==========~7 

I 

I
 
Il
 

1.3. Copii 

-.L_~:=::::::====±======:=== 
"Se e.yc'!Jlf'.:'U';'[] de lu declur.n:c c adouril« Ş1 frorut/ilc -rzuol c l)rimitc din purtcu rudelor dt;.' gradul J şi a] ! l-ica 

Venitul ""u;;l 
Încasat 
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VII. Venituri ale deela rantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an fiscal încheia. 
(potrivit art. 41 din Legea nr, 57112003 privind Codul fîscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
 

. 

Cine a realizatvenitul• 
1. Venituri din salarii 

r.i. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

2. Venituri din activităţi independente 

2. I . Titu Iar 

2.2. Sot/soţie 

3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor 

3.1. Titu Iar 

3.2. Soţ/soţie 

4. Venituri din investiţii 

Suna veuitului: Serviciul prestatJpbiectul Venitulanual 
numele, adresa l1:eneratti,:de venit . ..·t~~~~at 

se CAM!' PlCtJ; "'cTIIRI= U2l., fAItS-o!AI&=e: =#-SOO ;,; 

PI<./MARiA MIIIV. 8JJro<.A fii; V;'eFI'RJM.AP ~ 3. '3.'is~ J,; 
J 

14.1. Titular 

4.2. Soţ/solie 

1!5. Vl!lIiwri din pensii 

I 

1I 

IJ I ~ 

J 

I 

15J.Tiill!cll i =-1~~~~f:? 

6. Venituri din activităţi cvricolc

t2 Soţ/solie-------+i-·-------==--l 
IJ---l 

. I, 
16.1. Titul31 

-

6.2. Soţ/soţie 
I 
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--

--

--

Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Venitul anual ICine a realizat venitul 
Nume, adresa enerator de venit îl1cas~le Veni/uri din premii şi din jocuri de noroc 

Î.l. Titular 

Î .2. Soţ/soţie 

Î.3. Copii .z> 
~ 

8. Venituri din alte surse 

181 Titular 

8.2. Soţ/soţie 

L---
8.3. Copii ....----

.i-> 
.>: 

._~. 

1---

-
Prezenta declaraţie constituie act public 

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

şi răspund potrivit legii penale pentru Inexactitatea S~IU 

Data completării Scumătura 

...../.?.'..ţ?ţ;;., .-?:.f?H .. 
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