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Subsemnatul/Subsemnata, 
de ~Urff'll't!L. la 

CNP , domiciliul 

, 
cunoscând prevederile art, 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

_~ Q. d Ii,!it- ":/~L Ci. ~l d7(~~ / c ~ x. o 

"\~ Iâ';;;'<~ p~""LI lr" /_'~_->('_-c.__ 

2.~atea de membru în organele de conducere, administrare şi. ~q~V~I-:ll!e.8'Oc.ie.tăJ~ii:~o'J!lil:~!/l.leiale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instihlţjilor,4e. cJ;'.edlt, ~~!!,~uiilo1:':~ae'lliteres 
economic, ale asociaţiilor sau fundatiilor ori ale altor oraanlzatîl ne2\Îvetttlrillenfu.le: '.' . .'<' d :: 

2.1.. .... 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

-: 
.> 

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilorprofesionallrşi/sausindidil.~.;~" 
3.1 ..... 

4. Calitatea de membru ÎI} organele de conducere, adminisţl'~r~~!şţ;.~:furP!~~p,1~~ţţ~~«;;Jl~.i'efţ)Î!cqite, 
deţinute în.cadrul partidelor politice, funcţia deţiJiută'şi den'Ujnirea:pa#iJ:lm.m.,pi}ntiţ'~Ii"h;':;;;(î't.~4-i·!i~;,."';·." 
4.1. . . . . . -----

--=--
5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridicăeonsuhanţă juridică,cons.Hltânţ~'.~il\ivjle,:o.bţmuţeorianate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnitătu0fPubliCerrh:nnfâteilelâ:J)ugehllde 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu eilpţtaTde stâţsaJi,.uti.d~..statul este 

~!~c::~==~ar:1 ~ funxltnaprin I,Tqxll'I'~ .,~> Vruc= 
premnneleldenumirea şi aJI= con1la:1antă: carea [ro contnx1ului irrlrierii controctului totală aI 

1 

I 



--

----

dmumireaşi 
I 

ahesa1-=-
Titular ............... 

CSOt!ro~e ............... 

Rudeele graiul II) a1etitularului 
......... " , 

Sccietăţi comerciale' Persoanăfizică 

aI.ItorizltăI Asoeiaii familiale/Cabirete 
individuale, cebiree asociate, roeietăţi 

civile ţroJesiooale sau=ietăţi civile 
ţrofesiooale cuJă<;puoclere Iimitatăcere 

des6iŢBJă profesia ele avocatiOIgiuJizalii 
reguvemamentaleiFunda(iiIAroalirl 

I 
încredinţlt I ccrnamlui COl:l1J.XtI.lIui 
COl:l1J.XtI.lI 

...---------

---.i->:

-- ------------. _..._-

---~-.-
.---

---------- .---

---------------
1----

.
./' 

-------------- -
»> 

~ 
~ 

[J Prin rude de gradul 1 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 I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. 

Prezenta declaraţie constituie act public 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

şi răspund potrivit legii penale pentru inexactiratea sau 

Data c0,JUl'letării 

f. 
.j ! Î)./I'7

j,----\, 1  .X!J trt:" 
.................................... 

r

Semnătura 
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DECLARAŢIE DE AVERE
 

Subsemnatul/Snbsemnata, .' 
de (.--c;/c+r:I/'C/c' 

CNP 

cunoscând prevederile art, 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe 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 aflate în alte ţări. 

Modul de
dobândire 

Cota
arte 

1/1 
Suprafaţa 

Anul
dobândirii

Categoria*Adresa sau zona 

, ~ ( 'lU.l..)'L 

f.-0-.J - .-.------,,,---1------+--;------+----f--:--t---,,,----,;-+--.-~-___,;~-_i 
-': f~ c·5. .J t~[C if 3 J2!'I I //(. 

i 1',{,. ~ I ,2 I c2D/I 'lr ~ L( 
I G ,- 41-~-:::--1-1---t----:-)-;;;L,·-=-2)-,-!Ct-·1-~---j--4-<)-c,'--->-It--:;--~-."-<- I --:.-.------1--;"";A.-~',u..-,---r"7:'C,--1G1, , 

ţ:;::L?' SO,!ţ'l.-l- .>J, /i,p .D,1 I '". '1<, /. :? '<4.' • <;L ~ "1'1 

i~~Orfifeti1Ikate sunt41) agricol; (2) r&e!fder; (3) ~@Jain; (4)1!6e'iu de apă; t)~egoti~<tere®tl. 
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. 

~ 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii Suprafaţa 
Cota
parte 

Modul de 
dobândire 

Titullirul2j 

"t. .k.t2C ci" '<'/0 f-l'jJ ;/1 !'t'osRU~ ,J""-<.C4 .t.. 
\. ~~ tA; ~I{~Q\~ ! !'N{ ;tril )(2 ~~~h 

~-{t> 8"-v.': .Q J!..fJcjj ,,f{Jf 1/2 G.r>vYf~~ vli.<Ju 1:0. 'Z I 

L 2~ " (,;CC<J ~)...(c )/2 ·0--z.",yt;~ v<1-~ \CI.{ ffQ)~ 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament: (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă: (4) spaţii comerciale/de 
producţie. 

*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. 

II. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şa lupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricatie Modul de dobândire I 

~i:l?- tt:'>tJt~ J(Q;'CLch-\':J c",,- ~.:;; I ((,VIU, \ J c~·..F /c '\ (. \.·-I.·<_·~>V~ e, { ~ 

/ .J ... -- 

~ ~ -------

--.i->: 
.i->: ......

»> I 

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

numismatieă, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a eăror 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. 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 

lt'-o~~ , )!n;~ ,1Lit I '1 <t~ F~ Z- I 20d;)",,~ (V 11. cc'cf; 
~ 

, 

------ 1----

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

Natura bunului 
Înstrăinat 

Data 
înstrăinării 

Persoana către care s-a 
Înstrăinat 

Forma 
înstrăinării 

Valoarea 

,.---
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IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de econonusrrc şi investire, 
inclusiv cardurilc de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Instituţia care administrează 

şi adresa acesteia 

~!d i>...·"lc<. f:I:;~ 

Ir~ &>f.W"_ f~).'CX.' • 

A~ kt·7 . 

Tipul* 

(') 
.-,-, 

J 
{) 

.,,-, 

Valuta 

,J",~t 

kf...<:v 
~/'t. 

Deschis în anul 

i' ..J.:.:: {<.' 

kl2 
~U 

Sold/valoare la zi 

.;{ .'3. -iJc 
··U, (".t:z::::;:'Z 

(i}.!:' J, ,) 

! 
I 

L1~b 
fJ f-D 

&1>. 
M;c,\ 

2
'1 

/J 
1v::J{G( 

,:0//( 
I 

r) ~;

/'(: l;:) 

.CG (~ 

3U-L:?1 
QJ'''r Ud 

I 

Af2/1 

80 ~() 

E;ţ". 

IKS. 
I 

? 
~. 

o. ..z. 

k2

,s 

r..c J <:.. 

,!lM. .: 
d'cf. y.-}-c 

76. It '(,f" 
.l..... ;:1(e C J;?c40' A .Ce A." M.. 
~) 

. . 
~ ~*c;:..alelJ/lE).l...e indicate SUnI: (1) cont-icurent sa~eţ;,jvolenTef/1f1s1Jlg.iv card); r/l.) {/,PfJOZiT bancar sau 

echlv aHF~Tk; 1'7' rs7,/onduri de investiţii sadrechtvalente, inclusiv fonrfuri I!rivale de 'Jjrn,Sil s'a{(alte sisteme cu 

acu'/!;iPj3,e (3;:~? declara cele aferente anu'lli fiscal anter~') ~ ~;' ~E;~': 
ţ c- 4,1 lU.... ~ tev i iţi di .'X .'C- d t d - 1 fi' ţ~ A? - t1~~~.rF iS?inft'l1 e, mvesn II rrectc ŞI rmprumutun acor a e, aca va oareşe J»8 A msnmată a uturor 

acestora depăşeşte 5.000 de euro _------------ 

NOTĂ:
 
S~_-deeffi11rrr' ITc'1iuwsfil\v,rmIT';;;'e;-sttiţiile şi participările in străinătate .
 

. _--
Emitent titlu/societatea în care persoana este 
actionar sau asociatlbeneficiar de îmnrumut 

Tipul* 
Număr de titluri! . 

cota de narttclnare 
Valoarea totală la zi 

. .',. 

I .i-> I 

»->: ~ 

~ 
.i-> 

..c' 

..L 
"Categoriile indicate sunt (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni): (2) 

acţiuni sau părţi sociale În societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate În nume personal. 
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3. Alte active producătoare de venituri netc, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an: __o 

.....................................................................~ :::::~~ .
 
........................................................ .
~~ 

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

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

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

Creditor Contractat În anul Scadent la Valoare 

.i->: 
.>: 

I .>: 
.i-> 

-----
~ 

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* 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul prestatiObiectul Venitul.anual 
numele, adresa zenerater de venit . 'inciisat •.. 

1.1. Titular ~ 

------
V 

1.2. Soţ/soţie .> 
~ 

.>: , 

1.3. Copii 

I~ 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul/şi al / l-lea 
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VII. Venituri ale declaranrului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr, 57112003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul prcstat/Obiectul Venitul anual 
numele. adresa l!enerator de venit încasat 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular • . 
c: C- t-'~}1'lCl<i ,~uf .,'0\ c.cc {i" ieu Z"'l: C:J:" ,~ \ 

, ." A ) 

O . i'\z:\.:.uv~ Vu. •.ir .J ., "'0 <'[&.11.1,'- (M,. fL,:J':.u le. 
jVL.·} lct.{ ~lLLl~.l-· i :2<i~ r r:- \ <::.

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

2 Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

..~ 

2.? Soţ/soţie ~ 

.~ 
I 

3. Vel/iluri din cedarea folosinţei bunurilor 

3.1. Tituiar ------------3.2. Soţ/soţie 

.i>: 
4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular 
~ -~-

4.2. Soţ/soţie --
1"--

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie . 
'1"I\"-w f!:rQ. i1,( CI.. 0t.-:;:L{ J(. fKt1I sdl lk~·t.( hE.... J3C(.f,6 

6. Venituri din activităţi agricole { 1 

0.1 . Titular 

.i->: 
6.2. Soţ/soţie , 

, ----.~. L-o' " "'-''' '-'-'C' ''-_ 



Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/obieetul Venitul anual 
Nume, adresa zeneraror de venit încasatI 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titular -----) 

.i>: 
7.2. Soţ/soţie 

»> 
. ' .i->: 

~-
1.--' 

7.3. Copii -- /- 

-------- -
8. Venituri din alte surse 

8.1. Tjtular : , , - . / . 

y-l'\..(V\ CĂ< ..o\,\'~ '\~ ,,~ C. \"L\ ti -1... \..~~L '\.,;~",- Cl/\".~)t/~ Ge--c.....k.. f{ f:...'tt 0'> 
8.2. Soţ/soţie ~~{~1.",- -

[8.3. Copii 

L--

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

Data e0nw:letării ·\;pmnătura 

(i'VI /,r; O
••••••••• 4 ••••••••••••••••••• 
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