
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: (I) 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 agricoleţ 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 
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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: (]) 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 tert, 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 . I . 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 fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

- . . 1iiiiii venitldai: --~ .. Ciae a ndlllt veeitlll f-- . -~ ... _ .. _ .... _ ---- - -- ... -
- --- - ~ALJ .. - -

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular r F-e-flf()/rN'JIJ- • .... 

G-i/~ltJ /(fi~ ~ ' .. -()f 1iifi(). t),. (1 - <1TlfJl)fL/~ 6tJ~/ .,,,,- /--fJ I r , ,-~ . ~ - ' 
1.2. Soţ/soţie ~r/1~ Hef) .';Jl ) t/1 f!c.J..,~,d,j (J!A(fln 

1.3. Copii ----
2. Venituri din a_ctivită/i • ~ ~ .~ lfte 

.. 

2.1. Titular ' - \ -
P,-f,p{pftf1.J f{ /IQ/J1 w (V~llJkf f/JL- I IJJ€f1 lO „fl ,.;- I I~ !:Jfj~ 
~- Soţ/soţie iftJl Jl/1- 77J r/pŢ ( o() IJY-iH~ ţi) 

, 

IJ. Venituri din cedareafolodnţei bunurilor 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4. Venituri din investiţii 

4 .1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

S. Venituri din pe,,sii 
5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6, Venituri din activită/i agricole 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 
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-~ 
' ' 

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 

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 

{)t,, t)6. [)M o, 
······························ 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

CNP 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

I.I ...... 

Unitatea 
- denumirea i adresa -

2.1 ...... 

3.1 ...... 

Nr. de părţi 
Calitatea deţinută sociale sau 

de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

eoarerdale, ale 
arapurller de illtens 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

fi matrol, retribuite •• aentribuite, 

5. 0-W, • • .. inclusiv cele de a1 i IINti jtlridld; ~•lirmtl juridiciJ .._.. .. ,i civile, obţinute ori aflate 
în deraiare ta timpul exercitirii funcţiilor„ IUltdateJGr sau demnitiplor publice rmaaţate de la bugetul de , 
stat, local şi dia foaduri externe ori încheiate cu societip comerciale cu capital de stat sau uade statul este ; 

' , 

5.1 Beneficiarul de coonat nlJllek; 
urnele/denumirea şi~ 

.. 
PttnxJura(Xin TlpJI Tota Ib3la Valcm:a 

caeabi <Xl1lla'mlui îrdmii cmtra.llllui Wăa 
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denunirea şi înawintat ro1tiarului ro1tiarului 
a:Jresa crntroctul 

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

Soţi~ ............... 

~ de grcdtl I1 Jale titularului 
............ 

V 
/ 

Sociaăticanerciale1Penmiă fizică L/ 
autoozatăl A!roatii fumiliale/ Oibinete 

,V individuale, cabinete~ ~ 
civile JIOfesiooale sau~ civile 
JIOresicmle ru ~ limitalăcare 
desfăµnăJIOftsadeavocat/~i 

·- Furxia\iif ~) negi ~,,~= 

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 

rP..~:.~f : .. ~ .CJ. 
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Subsemnatul/Subsemnata, 
de OAs·,~p._ 
CNP J59o42l I/Of' ~5 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

la 

, domiciliul 

C) H ~C', (<.. c; 1-l C , având funcţia 
('C r-1 l · C \ ·.o P LC-1 

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

> deţin următoarele: 

* l) 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. 

. . . ·, .. _· .. ~1~~-~~_xt:. _,,·,:~ ,_- . ,,_::.J ,_. ··• 1/. • 

' ~ '" . - - ' ~ . 

* 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: (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 
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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: (]) 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 investiţiile şi participările în străinătate. 

*Categoriile indicate sunt: (]) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obliga/iuni); (2) 
ac/iuni sau păr/i sociale în societă/i 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 Ieasing 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* 

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 I 1-lea 

4 



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. 

- . . •• - - ·- ~~••:· . ... Y•italanual -· -- - - - ·---~- - - .. 
taaat 'I'.\.- -• . . 

I. Vfflituri d~n salarii 2..01& 
1.1. Titular - -
j)oo_ 0 ~ A f,JŢU GA. 3/;\LA f(IU ?)~ . ½2.9 
1.2. Soţ/soţie ' ... -

1.3. Copii - - -

2. Venituri din~~ 

2.1. Titular - - -
2.2. Soţ/soţie - - -

3~ Venituri din cedareafolosinJei bunurilor 

3.1. Titular - - -
3.2. Soţ/soţie - ... -

4. Venituri din investiţii 

4.1 . Titular - - : -
4.2. Soţ/soţie - - -
5. Venituri dinpensit 

5.1. Titular - - -
5.2. Soţ/soţie - - -
6~ Venituri din activităţi agricole 
6.1. Titular - - -
6.2. Soţ/soţie - - -
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- - . s.na I prestatlobieetal 'Yenitulanaal ~- -- ~ellbl .. I - - - . "' . -

7. Venituri din pre111ii li din jocuri- de noroc 
~ 

7 .1. 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 rispund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

' ....... D5 ... Q~l.i.~!.9 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subse ata, 
de QAS €2 

~OROB A Y 'rt.1- • Qf-1 (S:OR. G+l-_f , având funcţia 
la PRu'1 A Rl Â C.0/1<.P I-IC-1 TOPCLT , 

CNP JfloL.2llll Oo}f , domiciliul ,OtLel ,~8 A C..- ' 

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

!JÂl8Cillt aqi«.r lia .• COlllerciale. ~ naţioule, ~ _ de credit, 1rupuri de 
,;,;.r;- ,.:·· - - -; _ .. ..: .:, .:- . ;;._ . -~--.......: - . " .... 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiun i şi/sau a acţiunilor 
1.1 ...... - - - -

~~ ~ · · li Ollpaele de COlldwre, _ _ fi coatrol ale 90Ciedtilor comerciale, ale ...... - -

- -- :.. ·--:--. . :. ---~ .. ~~ uţioale, ~ ~titatlllor de~~ ale an,-n1or tle intens 
altor 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
2.1 ...... - - -

f:\~!~-~~_-.,:,:~~~~-~: : __ . -
3.1 ...... 

4.1 ...... 

5. Coatraete, indusiv de asisteaţi juridici, jaridici, consaltanţi şi civile, obţiaate ori aflate . 
ia derulare în timpul exercitirii funqiilor, mandatelor sau demnitiplor pablice finanţate de la bugetul de '. 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societiţi comerciale ca capital de stat sau unde statul este 

• 
Ptocoourar,rii1 Tipll Uda , OJrata Vam-ea 

caeafat ~ îrdmii cootra:tului trialăa 
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cblumirmşi încmiinţa cootra.1ului cootra.1ului 
ooresa contra.1UI 

Titular ............... - - - -

Soţ,'~ ............... - ' - -

Rlliede graiul I1 Jale titularului - - - -............ 

Sociaăti ccmeJ:Ciald~ fizkă - -
auta.i23lă' ~ fumiliale/ Cabinete - -
~cabinete~ ~ 
civile irofesiooale ~~civile 
irofesiooalecu ~ limitată care 
demµrăty0resiadeavoca/~ 
negi- ~ ........ ......, Fllrli;ii/ AsJclatii2) 

t) 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 completări! 

..... Q.?. .... Q.f ·--~--~-:! .. . ....... (§Vţ: ........... . 
I 
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DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de Oon â:, , /, e .f' Io ,eg/ 

CNP I ,rP 0 91RoD Zl: 
; la f!ccLT?P,,,-.r''a <:?;.:)~. [ o ,p/eJ 

,- I j, • 

, domiciliul I o/! /@ r/- ~ f"j?.c:r /Jr-. 9rf' . 
I 

, având funcţia 

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. 

l 



* 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 

' .. ... • i .. ~ ''.' .,., "'••-~ :~---~,'+~:::~~•:• ),:; _<•>•• '>,:v::,::{ • 
. ' " 

,. • _,.,,.~J-= . n '¾f,.« 

- -,, 

~ 

--
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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: (]) 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. 

-~ ,.., "" . "~ :,'\. ,_.,.. , ~ . -.... ,,.- - ,. .,,~. " 

' ; 

~ ~ ,/ ./ • ,,,,., .,~ .......... ......, f -· • , .. ~- - , .. _ ,.,. ..-..- - • 

' - = ------
~ 

~ 
<-

-

*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. 

-------
VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de v oarea 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* 

#h 

7 
, V 

. ' .. .-, . 
,, . : ... ... 

I . I . 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../ea. 
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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 . 

- -· - -~ - \Ptiiliiiaul Oile -- -· .... . - ·= .• 'ri•-- • ·- -~- . - _..;:_ .. . - -- -;:-. --
1. Vt:nituri din salarii 

1.1. Titular 

,---

1.2. Soţ/soţie --- -
ea--------~ 

1.3. Copii ----
' ------ -- -

i3. Venituri din:_ • .,, . ...,.. in4ependente 
.... 

2.1. Titular 

Morr?,l.o C!! ~ col cr r ,4v~~b fb_,t1fe.f Gr1 s/1, 'ef'. Ir-"" 533 ;t- . 
2.2. Soţ7soţie V 

,. 

,,.,.- - ---
3. Venituri din cedareafoloain/ef bunurilor 

3.1. Titular - -- ---.._.._ ---i---
I 

3.2. Soţ/soţie --'---
-

4. Venituri din investiţii -· ---- -- -- -4.1. Titular ..--- ~ ------4.2. Soţ/soţie ----
_.,,,,,.~ ... -

~ 

J. Venituri din pe:Mli . 
5.1. Titular r -::-:> -
5.2. Soţ/soţie r 

-- t--

6. Venituri din activităJi agriiJOle 
6.1. Titular --

---------
6.2. Soţ/soţie ~ -

< --
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- - ·- ... -·• --
~ ... 1 ~- . .. ·- ---ul- ·- .• ·•.· -~-- ·-- ... -.. _ ' ,· .--.. - . - - . - .... .,. . .:: . . ~ -

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7 .1. Titular 
<t- ~ ---.... I -

___) 
7 .2. SoVsoţie -------/ 
7.3. Copii iv 

8. Venituri din alte surse ~ Q I~ 
8.1. Titular "7 

/ 
8.2. SoVsoţie ~ I 

/ I 

8.3. Copii '-----

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

Data completării Semnătura 

.re s. .,. e c.-: .-. ?e I. t_t_ •• 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, ~a k,~ M~,c,, F' , având funcţia 
de &,as--,'// e/)-1 I o~/ , la 'JO,r., M .tD'/'rQ- O!il(?Z . Î Pftlt°..J ' 

\ . 
CNP I ..r:_3 09 / /00 f,7: , domiciliul 1/ .c,ol~ lt,, ~2::-? ?fi"!· "9:P 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

1.1 ..... . 

Unitatea 
- denumirea i adresa -

2.1 ..... . 

3.1...... ---

4.1 ..... . 

Nr. de părţi 
Calitatea deţinută sociale sau 

de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

Contracte, inclusiv cele de asistenţi juridici, CIOIIRIIIIJlltA juridici, consultanţi şi civile, obţinute ori aflate 
în denlare în timpal exercitirii funcţiilor, mandatelor sau demnitlţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local fi din fonduri externe ori încheiate cu societiţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 

5.1 Beneficiarul oo cootra:t nl.lllcle, 
1111ele/denumirt:aşi OOR:Sl 

., 

1 

Vabl'ea 
taalăa 



cmumireaşi îoooointat cootra.1Ului cootra.1Ului 
ooresa cootra:tul 

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

Scţ/9Jţie ............... 

Rooe de grah.tl I'l ale titularului 
.. .......... 

Societăţi ccmerciale' ~ fizică 
autoozatăl ~ fimiliale/ Cabiree 
irxlividuak; cabiree ~ ~ 
civile (J'Ofesiooale sau ~ civile 
(J'Oresicrnle ru ~ limitmicare 
~IJOfesiadeavcd/~ 
neguvatw1 ..... JW1V Ftniţii/ ~> 

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 

.. f?..f ~ .C?.. 6..: .€:f.:(:✓.: . , ........ . 
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