
Subsemnatul/Subsemnata, 
de \/le.ep r1 m c,, r-
CNP /l~<X2-t2S-O.YS3 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

la /!r/n?Q: r✓C!/ 
, având funcţia 

, domiciliul /'j? /e ./ 
I I 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia 1> deţin următoarele: 

* 1) Prin familie se întelege sotul/sotia şi copiii aflati în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

* 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/sotia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 
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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 menţioneaz.ă, 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, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

.. .. . . - . -
" -- -- Nr.delMlclti AHI de fabrica1ie Modul de dobindire -- -.· -.. ,- - _,,. ·- - ·' - -. ·-

IJv /D/ur,:S P? f3M'W I 200$ ~ul>J~ro~ 

I -----
- -... --------

--------
-

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. 

- . - . - Aawl dobhdirii ValoaNia . -
-·c - -- - ·- -

-~ 

-------- I 

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

ultimele 12 luni 

Valearea 
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IV. Active financiare 

1. 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 

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

*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 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 investiţiile şi participările în străinătate . 

o V ~ .,. ,,.,,.,.... ... VNH"'':'.""',..,, . __ ~~4~~~,c,t.o;8~1/ţ~J\--,3t1S¼1..-~c.""~ ~•, .:; ,~" ,.,,.~,," ;,-!\:-" . ::"' ~ ' ;, . ~,,,,.•. -,4. : ~ 

, ;.,.~ . ; . . - ...., ,, . , " " ~· . ~ 

. ~ <' + ~~~ • .-v~,,., :N~ ,.- 1 •' •~ ,/, .. 

-----

*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 nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, 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 euro 

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

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 decâ1 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al I 1-lea 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

- .-,-_--- - -· vr----.. . . ...~ -::;. . 
1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 
I ., ,, 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

2. 'Venituri din activităJi indepenilente 
,. 

, 
- - .. -~ 

2. 1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

J~ Venituri din cedarea folosinJei bunurilor 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

f Venituri din investi/ii 

4. 1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

S. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activităJi agricole-
6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

s 



- _f Sana'ftlliqlal: liiii 'tiiiliif- ---
a.&•liutv•ital ... -~ ·- - - -

-:.. ..:.~ -- ~ 
' 

7. Venituri din premi.i şi din jocuri de noroc 

7. I . Titular 

7 .2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

ii I 

~- Venituri din alte surse I' 

8.1. Titular 

I 

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 

.. QŞ.' .0€~ g f?.!.fl .... 
Semnătura 

..... li?~ 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
d ' ' e V/~r,A?or-
CNP Î=OlJf4,2oO~fJS 

la 

, domiciliul 

, având funcţia 

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

L 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

1.1 .....• 

Unitatea 
- denumirea i adresa -

2.1 ..... . 

3.1 ..... . 

----~ 

Nr. de părţi 
Calitatea deţinută sociale sau 

de ac iuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

~ =- -· de Wbl'II 1a ff&f■ele de eoadueere, administrare ti contl'l)I, · 
- -- .. -- -- - - .JI! .... - - - ..... ..lll.,.111 - - ··- - -~---------

... Mntribu" 

4.1 ..... . 

5. Contracte, - · · cele de asistenţi ~ · - ~ consultanţi ;_:.:..:.. consultanţi şi civile, obţinute ori afla 
în deraiare în timpul exerdtlrii fuaeţiilort mandatelor sau demoitlp)or publice finanţate de la bugetul• 
stat, local şi dia foaduri externe ori încheiate cu societlţi comerciale cu capital de stat sau unde statul es 

t- ~ -- - .. - -

5.1 .Beneficiaul ciax:111tra.t mmele~ 
tremrnele/denumireaşi adRsi I I Procooura~ I ro:=dw I A ~ •• I w=lui I are a lUll. nl.lm'll 

1 

Valoorea 
100!lăa 



denumirea şi încredinţat cootndului crntra;:tu)uj 

ooresa crntrarul 
Tltl.la" ............... 

-
Scţ,'soţie .. ......... ··-

--
Rooe de grcdJl 11

J ale titularului 
............ -
Sociemti canerciale'~ fizică 
autoom ASJCiatii fumiliale/ Cabinete 
individuale, cabinete~ ~ 
civile rroresiooale sau 9Jciaăti civile - -
ţrofesicmle ru răspurme limitată care 
~rrofisiadeavoca/~ 
oo:ruvemamentale' Furxlatii/ Asxiapf) 

I) Prin rude de gradul I 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 şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate-

Data completării 
1 
~em,;ătura 

----~~---------
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y OJO/,,. 2o1, 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că Împreună cu familia1> 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. 

' 

• 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. 
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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, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii 

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. 

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

2 



IV. Active financiare 

1. 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 

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

*Categoriile indicate sunt: (]) 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 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 investiţiile şi participările în străinătate. 

*Categoriile indicate sunt: (]) 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 nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, 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 euro 

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

f,-J~ :; ·~· . . ,. " . . ..r'.~•,< C 

I 
V ) 
/ 

V ----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* 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul ftscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

~ ' ,. :-_ 

l: 
--..::.;_ - - - . . ~ -

~~--:1".Siar- ... -::.. - .... -- ""' -.· -~ t - ---.. - -. 
_-_.._ _c::. -·~ ,::- - -

· 1. Venituri din salarii 

1.1. Titular fJ r~luJ .,1„/r -~ /lt,~lr,2 1~/eqt Ci?- /L)B ~ 
/1 

' r' , /4,j J,/~r/~ /9 J t 1 J, cll.,,....,.J~ ./4 ~ cA 11,), ,,. ?:>1:>?JJ~ 
1.2. Syţ:fsoţie f1:-J 11/-yl ~ 1:,../· ,/v(tYJ...!. 450(50_ 

' 

1.3. Copii fi l\t' -t:l tihk-- di~J-.- hu ~,r'! J-1::>o. 
'/lriJo-c-

, -

2. Venituri din activită/i independente 
. - .. 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din eedareafolo:sifl/ei bunurilor 

3 .1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

' 4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular 

I 

4.2. Soţ/soţie 

S. Venituri din Jllffl8ii 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activităţi agricole 
6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

5 



' ... ' . .. Semehd 1v.,..aua1 '" ~~--lat ...... - ~- - -~~,& •. .:.. -
CI ·te, ,7? : " '" •· .. ' 

7~ Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7. I . Titular 

7 .2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 

8.1 . Titular 

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 Semnătura 

.... 9.2 .. ~.e .. q~ 
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l/431 o'. ld/1 

DECLARAŢIE DE INTERESE 
1 

Subsemnatul/Subse a, 
de C la 

CNP A 00~3 I/ ~ omiciliul 
, 

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

,_ - -- - . îtl .. - ... 

1.1 ..... . 

· Unitatea 
- denumirea şi adresa-

. ~-~ - -aaţioaale, illstitlltii de credit, ri d 
- - . •. -- .. _ - -- - -- - ~ .. - grupu 

Nr. de părţi 
Calitatea deţinută sociale sau 

de acţiuni 

/ ) 

Valom;ea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

,__ ________________ _ 
'/ ---

·1t• -- - -- • ·411 aembn .li - - de coadaeere, ~ . - . - li eoatrol ale iii comerciale, al 
..... __.._ ~ rJaodet1111or --

1 
- ale illstitatiiler de credit, ale FUPDrilor de laten lllÎiliiiilllÎI ... :. lllilăii~- .:. .. -- - ,. - .. li - • - - - -

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1 ..... . I j 
/ 

==-:. __ ______ __;I 
3.1 ..... . 

4.1 ..... . 

5. Contracte, inelusiv cele de asistenţi juridici, ._ . Ja!'illl'i. consultanţi fi civile, obţuaute ori afla 
ta derulare ta timpul exercitlrii faaetiilor, mandatelor sau demnităţilor publice fmanţate de la bugetul 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul es 

5.1 Beneficiarul oo cootra:t mmele, 
µlYJR.a 11';AJ<k1rumirelşi OOrt.'Sl 

1 

Vam-ea 
tl:ialăa 



001.umirea şi ina.winţat cootra:rului cootra:rului 
afre:;a contrarul 

Trtular ............... 

/ ' Soţi~·-··········-· \ / 
I 

Rooe cr g,a:lul 11 Jale titularului (_ / ............ 

Sociaăti romciale'Pmmrlă fizică 
autoom Nroaţii fimiliale1 Oibinete 
~cabinete~ ~ 
civilepufesirnale ~~civile 
pu1eiiooale cu ră<plrm"e limitalăcare 
~pufesiacrava:at/~ 

. FlJldatiil ~fl 1"""'-UY\.&JIWII\.&- .. 

1
> Prin rude de gradul I 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 şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnătura 

.. ~ .3 ... 9.F. .. ~!. . 
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DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul/Subsemnata, /(i~ , având funcţia 
de li. CI 'h-, O I' la 
CNP /':,...; 0'-f 23 I/ fJO ~ 4fomiciliul C'O/T? . J~tW1 /J/'. ?,?3 Cal~~ -&<-~CV). 

./ 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreuni cu familia1> 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. 

~l) 

' 

• 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 menţioneazA, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţi~ copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

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

,:! ~,; _'.:;.i_'.,:'.;,;;_::;·,;;,.:, __ ;ilaa, Anal ... _ Cota- - de ' ' .... .. , . * - - ~ - -- -- ....... :.. ..;. _ ... ...:.. 

-- :,, "'~ '..c' '·• , .. · --:",: -:c_c -: -- - -

/o,1~/ /?/. 2~s - - -- - - -,, 
,) 
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* Categoriile indicate sunt: (I) 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, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii 

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. 

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

2 



IV. Active financiare 

1. 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 

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

*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 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 investiţiile şi participările în străinătate. 

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale fn societăţi comerciale; ( 3) împrumuturi acordate in nume personal. 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

::·!:: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ ::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ••• : : • : ••• : •••• : •• : : : 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, 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 euro 

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

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* 

I .2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea. 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an fiscal Încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

. •·'• . ,:'-:· ''i .• ·., if ,j '"• Yeadtldlii: ... ac -.ua1 
CJ.if.~ ~~----...... '?'_? · - -... I . - - - ·"l ... .. - -.. ... .,.. ·, 

I. Venituri din salarii .. I 

1.1. Titular 2rti1-/u 
JL_ ;(J-,- J)r1 m0>r1a a::Jf'l!//n-Y ~ ,84/ ,n H'-TTI ,, 

I lf 

latlrc-1 
1.2. Soţ/soţie V / 

1.3. Copii 

2~ Venituri din activită/i ~ 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

lJ'. · Venituri din cedarea foloslnteit bunurilor .. . 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

15. Venituri din j,endl 
. ' ; 

i 

5.1. Titular 1/a.s,::-o.. Vlo~/o... Oa~ ~ /Y30<Y 
) ~r.>WJ 

5.2. Soţ/soţie 
/ 

6. Venituri din activităJi ttgl'iaot. 

6. 1. Titular I 
I 

6.2. Soţ/soţie 'I 

I 
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. . - Vtllllaul li, Cille a realizat un~ a-- - #_T' -- -,,, ... .... • -... - -
7. Venituri din premii şi dinjoc:uride noroc 11 

7 .1. Titular 

7 .2. Soţ/soţie I 
I 

I 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse !1 
11 

o 
8.1. Titular 

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 
C"""") 

... f.~~---~f;J. .... 
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DECLARA ŢIE DE INTERESE 

" 

Subsemnatul/Sub~mnata, _____ f-lt._<2_ ~_C'C)(_,,__ __ !( __ '(J __ l° __ ~~--/ având funcţia 
de J) MI')?() I' la / Pr,,,,ma~/Q î /~~ , 

CNP 1s-ke'-123 // ()0,7 2, domiciliul O?/IJ. ~ 7 /J/'. 2 ~ (cf//i<:'~~ .b 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

1.1 ..... . 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

2.1. ..... 

1 

Nr. de părţi 
Calitatea deţinută sociale sau 

de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

Valoarea beneficiilor 

tdalăa 



denumirea şi încrooinţat cootra:tului cootra:tului 
a:lre;a oontra::tul 

Trtular .. ............. 

Scţl~ ............... 

~ 00 gra.iul 11
> ale titularului 

............ 

Sociemti canaciale' Peramă fizică 
al.ltoom ~ fumi1iale/ Qiliinete 
individuale,ooinete~ ~ 
civile p-ofuc;iooale sau~ civile 
J'.J"OfuiiooaleCU ~ limitalăcae 
desJacµrăJ'.J"Ofu<iiaooavoca/Org;mi2atii 

Fundatii/ A • ··2) neguverr~, ~ .• 

1
> Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 

Z) 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 şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 
c-----, 

... f..-.Y.~ .. ?.9.0. .... . ...................... r ........... . 
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