
DECLARA ŢIE DE A VERE 

SubseJl!'8tu11Subsemnata ?af'~w fr/H-11/PM P.. , aviElld funcţia 
de [MSffe7tJ~ MfS[cHT la Pt1M$AIA- CV/rll(IIJIG7" raP(.eT 

CNP ,,//1)()/dY/l()()ţ' , domiciliul ttJl'✓E[' l 7v/ eA-AA-r-J'FYGbÎy / ltr, of9 

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

*I) 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 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 

- . 
N ...... 

-

-- -- -
- ---

, 

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. 

...;:-. - - . - ... - ·-. - Aul dobllldlrii v ............. :ţ_ . •'.~ Ta 
.• 

' •• . .. . . - - -- --- - -
- - -

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

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 . 

care . iplllfr v•ta Delclaisll 1 Soldlftloare la zi - - . -- < - . . •. ' 

- - - - -
-- - - -

- - -- -- -- - --- - - --- - - --
- -✓ - -

•categoriile indicate sunt: (1) 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. 

Tipal* Valoarea totali la zi 

- ---- -- -

- - -
•categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare de/inule (titluri de stat, certificate, obliga/iuni); (2 

ac/iuni saupăr/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 leasing şi alte 

asemenea bunuri, daci valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

. . ·' .. . _,.. - - -
~t ... 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• 

.. Serridal ..... 
~ ____ .... _...... ·- ~ 

1.1. Titular 

- -
1.2. Soţ/soţie - -

- ---
1.3. Copii - -

-
•se exceptează de la declarare cadourile şi trata/iile 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. 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

2. Venituri din activităţi indepentle,rte 

2.1. Titular - -
2.2. Soţ/soţie - - -
$. Venituri din cedareafoh>siniei bunurilor 

3 .1. Titular 

3.2. Soţ/soţie -
4. Venituri din investiţii 

4. 1. Titular - -
4.2. Soţ/soţie 

S. Venituri din pensii 
5 .1. Titular - -
5.2. Soţ/soţie - -
6, Venituri din activităţi agricole 
6.1. Titular --
6.2. Soţ/soţie - - -
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. ·,· . " 
OWea~e lut' . .. --- ..... -- ·i :... --. ~- .: ·· I Vtlllllllluual - ., 

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 Semnătura 

:ll .. 0.'-:1.d.l'I. ....... . ············~ ········ 
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1'!.JI 
I /I, ()(. ltJl'J 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, fbPESCU P/IIA//;W;p- , având funcţia 
de ţlY,Sl'l:c.rcJIL M''rrt:NÎ la 'l'lfl- 1#/~luP- caeJMV#,::/ TCJl"~ez , 

CNP ,,ll2alfl[II OţJX , domiciliul Td~rF_T 1 ;v/. ('l'l~H5 - SEVFR/1'11 Nrr ?'t' 

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

•lfAloeillt „ actioaar la~ - - . - . - - lastituţii de eredit, grupuri d1 - _-;,_ - -..: ,.:~ - __ .. 
':' .. - . - .. ,~ ~ ... 

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiuni şi/sau a acţiunilor 
1.1 ...... - - --... - - --- - - -,. - -

,.. - -- -
' - - -

2,,, .- .. 
tle membi.-w 11.orpaele de COIICIBOl'e, aclmlaistrare fi control ale sodetitftor ~- - - al 

• ..a.. 

- • com..-lliilorflodd1iler 1181ioaale, ale ias~lor de eredit, ale l"'ll"rilor de iatenl ... - ~- ..!_._ ";.. -- , ......... - .,_ -
Unitatea 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 
- denumirea şi adresa -

2.1 ...... - -- - -- --- - ----- -
[ţ"~-~~= 

. 

' _.,. __ 
3.1 ...... -----
~ ~- de menabn -li olpllele de coadacere, admillistrare şi eontrol, 

- . au neretribui 
- - I. 1:_ ... I ..... - .. - .... - ..... _i.... -• - -- -- -·.. _..., - --
4.1 ...... ---

-
5. Contracte, iadusiv cele „ asistenţi juridici, consultanţi juridici, consultanţi şi civile. obţinute ori afli 
ÎB derulare ta timpul exen:itirii funepilor, mandatelor sau demnitiţilor publice fmanţate de la bugetul 
stat, local şi dia fonduri externe ori incheiate cu societăti comerciale eu capital de stat sau unde statul et 

. . ..... .. ... ... .. -
5.1 .Beneficiarul de cx:utra;:t rumek; btitupa 

.I Pnxwura . Tpd !Ma Dll31a Valoom: 
Jremmele/crnumireaşi ~ ama1mlă: caca: <Xl1lra:1Ului hnierii axdradului taalăa 
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cm.mireaşi îrmdintm: coolnm1lui cailOOUlui 
~ <Xl1nl1ul 

TJtular ••••••• -·- ---
,__ - - -- -

~-------·--·-- - - - - - -
RooedegrcdJI 11

) aletituaului 
............ - - - - - -
~ammaJe!PelDrlăfmcă 
allrli2mă' ~fimiliale/Obime 
irmwde,ailme . ~ fiJCime, 

civileJmi:sicmle!Bl~civile - -poJesialalerutăip.nbelimilaăcae - - · - -
~poresiadefMY.il/~ 

• •- • •• , A • •• 71 
,~ ~ r:.--. 

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 

.. ll: .. fJ,A.cVJL.t ...... .. . ...............•.....•............. 
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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: 

*I) 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. 

] 



* 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 

.. . . 
V , .,, • • .., • A ,.,- ; '" • - --:. ",r,:-"• - • i , ., - , - /, - ✓ ~ / ., "., A ,' V' 

., ):i. 

. . . -'< ,,.,,,, •' 

~~~~~~~~ .. -,., -- ... ., -~ : »~ ,. .. ~ ., .¾ • , • ,,. > . . . . ., . . '"" ' -' 

----------~~ 
~ 

~ 
~ 

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 Î1 

ultimele 12 luni 

- ' ~ / •• :,.,,_. • ,,., • - ... ' y ~ " - , ,,, ; ,: ' 

!~St'·-'::!,:::;, __ .; -~---_;;: tiZ:Ji~Sif.~·i:~:i,t. ... ~-~- · · · · . • . • . :, .. · 

-~ 

-- -
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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: ( 1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (~ 
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: r~ 

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ==::::::::: ~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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* 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trata/iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-kx 



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. 

. ·-~ Vaitalaaal i-... -· - .. -
- w-~- .., - . ..... .& . .. . I 

!, Venituri dfn salarii - . 
1.1. Titular 

. 
liJ)j,1~A-hA- t!PMC/Pltl jJ c,4:,·,11~ Ji?!M :-L;olo/ Li,1 

,o?ur1 1).ISJJ/19/~L r',1,#u/.tL 
1.2. Soţ/soţie • --- ; 
1.3. Copii I 

v 
2. Venituri din activităţi lnriepenrleate 

- / 
2.1 . Titular I 

I 
2.2. Soţ/soţie I 

I 
J. Venituri din cedareaftilosf:npd bunurilor I 
3.1. Titular I 

I 
3.2. Soţ/soţie I 

I 
4. Venituri din investiţii l 
4.1. Titular I 

I 
4.2. Soţ/soţie I 

I 
5.· Venituri din pensii / 
5. I . Titular I 

I 
5.2. Soţ/soţie I 

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

I 
6.2. Soţ/soţie I -,,,,...--
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:Ciae a ftâllrat v•ital Vainlaaaal 

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 Semnătura 

I L. P. {. . t.e/.2. .... ·······~ ·········· 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

, domiciliul 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

1.1. ..... 

-denumirea şi adresa-
2.1 ...... 

3.1 ...... 

Calitatea deţinută 

1 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

Valoarea beneficiilor 



cbltmirea şi în.mlintat cootramlui cootramlui 
ahst cootra.1ul 

TltUlar ...... ..... ·-

~ 
Soţi~ ............ ~. / 

/ 
Rooede grajul 11> aletitularului / ...... ....... 

/ 
~ ccmaciale/Pfflmnă fizică / autoozdlăl Nn:iaţii fumiliale' Oibinete 
iooividuak; cabinere ~ ~ 

( civile ţroresiooale sau~ civile 
ţroresiooale ru ~ limitată are 
~rrofe;iade~~ 
,--- Ftniatii/ Amatif> ---~ -111:ll•~-

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 

lt..ef..~ ... t..P./.:l .. ·········~ ··············· 
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16/ 
li. ~c. u1, 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de f\-1:)M\t--\\>wJ\Tc;Q. 

'"F\M~ \.) Gf\~\8.__ '\){\7R\ c.K , având funcţia 
la ~ . C' l e?f\T 9\l)"S')\O ~L 

CNP A?c:AU?&So:1:94 , domiciliul \O':)lFT :t::\~ l,84 QBQSŞ - <::E\/EQ \ N 
I I 

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

> deţin următoarele: 

*I) 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. 

1 



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

*2) La "Titular" se menţione~ în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţuVsoţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

Il. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii 

Nr„.S. Ani de fabrica11e Medal de debiadire 

l. 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. 

- --. - Aaal 4lollladiril v..-..eatt..-:•~ . - C ~ -,. - '· 

------------~ . 

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

ultimele ll luni 

2 
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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. 

. . . -care 'Jjpal* Valata I »-li li I • Selct/valoarelazi ;;, - - . -
- ,. ,, ·- " . - ' i 

-
------

V--

-----
~ 

~ 
i.----

~ -
~ 

~ 

•Categoriile indicate sunt: (1) 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 de/inute (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 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* 

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-lec. 
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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. 

- . . - Wllltllllll: ~-- Yeaitlll aaal - .. . ltlll - - ..... , ... - -. . . - . 
.. 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

~\\. ) ('I~\~}~\(!~ ~~\ ~°"R)"t)\O ~L ~~\) J..S:A%~ 
1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

2. Venituri din activităţi lmiepe~ 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

1$~ Venituri din cedareafolosiniel bunurilor 
' .. 

3 .1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular 

4.2.- Soţ/soţie 

S. Venituri din,,,_iî 

5 .1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activităţi agri«,le 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

- -
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anual 

7. Venituri din pmmi 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 răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
~racterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completirii 

....... l !.-.. .c?.f.: .41.t!. ... 
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1<.f 
/ //, d(. ltl/'!J 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de ~M\:H\'::=)~°1t:R 

cNP WGAM~ ol94 

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. ..... 

3.1.. .... 

4.1. ..... 

1 

Nr. de părţi 
Calitatea deţinută sociale sau 

de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 



d.numirea şi înaaJintat coo1la:tUlui coo1la:tUlui 
ooresa cootroctul 

Trtular ........... ·-· 

Soţi~ .. ........... -

Rooede g,:ajul 11
> ale titularului 

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

Societăţi conerciale/ PeBmă fizică 
autori2Hlă' ~ fumiliale/ Oibirm 
individwk;cabirm~ 9Xiemţi 
civile JJOresiooale sau~ civile 
JJOresiooale ru răspurm-e limitată care 
~JJOresiadeavocat/~ 

, - Fuooaţiil Asxiaţii2} negL UJJillla.t-

· I) 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 Semnătura 

... !.L .. ~: .... gP.19.. ....... . ..... ef.~.~ ......... . 
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