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DECLARA ŢIE DE A VERE 

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

* 1) Prin fami !ie 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 
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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. 

Tipul* 

--
-

*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 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 11-1.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. 

~ .... '> . hna:venitldldf Servimd prestat/O~taffY: .... anwăl 
C.s ,..;, ••i,i- ~ .. 

,,., --~• ··•·· '..:•·•·· ~ . '•··· , .. , .... ., ."cc .ci ., ,. 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

1.2. ,soflsoţie 
' 

~hţi()} f:i: €(§/,/,f-1/-t!M ... IIC_~ 7lf)RQ/'c 1., 7Rl/,At/!J{.tlr;y2j t.-14 J>f-O'l§S o 12- ~(). (jt)f) 

1.3. Copii ) , 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1 . Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedarea folosinfei bunurilor 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii 
. 

5 .1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

, .. 

6. Venituri din activităfi agricole 

6.1. Titular . . • 
(qioffqf!.aJ L tot.Jeff~~ ~ h.J}f-tlffî/JJ/b ./rPl~ f Irit/ ( Hlle f 00ID 
6.2. Soţ/soţie ( I 
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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 

8.3. Copii 

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

Data completării 

i~.:~~---R&(~·-······· 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

• I 

Su bsemnatul/Su_bsennrata, f3i:(J/!hlfi,~ Jdfliif' - f/fij,_7U; , având funcţia 
de ecwM/'t?/t. la - Rt_ lf _ Lef J c,.ş 

CNP 1-.o~Of/jf!jf{fJi; D .' ~miciliul $Tfl:.II-Oft-: Pl2Jlvc/ptli[ ::, lill. , 4397 , 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

1.1...... ,i--

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

2.1 . . . .. . ---

3.1 ..... r-

Calitatea deţinută 

Calitatea deţinută 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

Valoarea beneficiilor 

5. Coatraete, inclusiv cele de asistenţi juridici, consultanţi juridică, coosultanţi şi civile, obţinute ori afla 
în derulare in timpul exercitirii funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul es 
a · r ma· ·tar/minoritar: 
5.1 Beneficiarul oocootroct numek; Jnstitutia Pnx:ooura pin Tipul Data Durata Valoorea 

urnele/denumirea şi ooresa contndantă: careafoo: contndului îrx:heierii contra:tului totală a 
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denumirea şi încredinţat contnuului contnuului 
airesa COOWIJ} .. 

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

------
Soţ/9Jţie ............... 

-
Rudede gi:alul 11> ale titularului 
............ ---
Societăp cxmerciale/Pea:măfizică 

autorizată! Aoociaţii fumiliale/ Cabinete 
individuale, cabinete~ metăti 
civileporesiooale sau~ civile 
pofesirnale cu răspurdere limitată care 

.------

~pofesiadeavocat/ ~ 
negtNemamentale/ Fundaţii/~) 

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 

.f .?..: .. r?..fR.: .. l~.!.~ ....... . 
-li!.. Semnătura 

C - -s-=-. .... 0..: ........................ . 
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IJ/ 
I}, CIC. 2vl ? 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul/Subsemnata; C-EeklE.~Q\} \L\ E: - ~E:PA-~ 'având funcţia 
de e2f:LOc'2_A'd,. p~\Ml ~C.Wf;Kf- la --

CNP h+1:r I\Op\\ro~\ , domiciliul <IBrn . 10QL6\ oot ti~l?:-1:8:. Ne, \'L, 
GJ+flA-S ~ SE\IGe_j ~ 

( 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind {alsul 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, obie~te 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: (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 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 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 11-ka. 
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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)- .l/i-'c',: ---,'l,.·,.,,.,. •T:ţ-_ ~ l~- .. . . . w. ~ · ~v.-.uu1 ,, . -::::<, ,~.-.,,:, ., ,'.::" :.;: ·:cc,i . _,'.;..-:.:, .... ,,',·· ,· ... · ic;,,_:- •n••· .. , ·~ · ,.; .:_"c ·:;,.;s 
1. Venituri din salarii 

I. I. Titular ~î~Q.U~ 1CPU:-t- Q.O~i I . l f.-.~ lYţ1._Q O<" 

1.2. Şefţ/soţie l<;r . 0--k~-~ 12. ~p L · Al r Q 'trlne_ m~crAl Vr.~o,Oc 

I .3. Copii -Alrcl+f re- 8f-.v f{r)~ _no. 

" 2. Venituri din activităţi independente 
~ 

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 din pensii 
<~ 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activităJi 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 

..... \ 3., .O..@.:.~\~ .... 
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1:ll, 
13. ~ -h;J 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemwit~ 
de fîc~~hîOM:: ~1J 

A~\) t LiG - $f6- cat-l , având funcţia 

CNP l}h \\ 06H 00+,\ , domiciliul ~:iOPL1:-f · Mb. ~22:~ 
' 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 ... .. . 

Nr. de părţi 
Calitatea deţinută sociale sau 

de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţi juridică, consultanţi juridici, consultanţi şi civile, obţinute ori a 
în deraiare ta timpul exercitirii funcţiilor, mandatelor sau demnititi)or publice finanţate de la bugetul 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societiti comerciale cu capital de stat sau unde statul 
a · aar ma.· ritar/minoritar: 
5.1 Beneficiarul decrntroct numele, Institupa fux:edura pin Tipul Ddta fuma Valoorea 

umele'cbu.nnirm şi ooresa controctmtă: care a fCN controctului încheierii contra::tului totalăa 
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denumirea şi înrnrlinţat controctului controctului 
ooresa controctu1 

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

Soţ/SJ!ie .. ............. 

Rooe de grajul 11 Jale titularului 

············ 

Sooemţi ccmerciale/Pffirnllăfizică 

autorim Asxiaţii :ramiliale' Cabitxre 
individualt; cabnxre~ memti 
civile JXUfesiooale ~~civile 
JXOresÎooale cu ra;purme limitată care 
~JXOfu5iadeavocat/Orgmizaţii 
neguvanamentale/Fundaţii/ Arociaţii2) 

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, 

soţu.I/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 

.. J.~.: .. Q<i?.: .. ~~~ ...... . 
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