
/ It 3, oC, "lo/iR 

DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, J2 LI ~t I v / o ~e-L , având funcţia 
de CJO(.\ ..... ' !t' et" la ;},,"oLl q i;;-, 'q I::x: . '/'OfJ' t-e-') 

CNP /!;~/9//001i, domiciliul L=- , 7Ot(~ f hI. ( ' &J.·/!'ff· J,· 
OM of , C<V ' <=l ~_S~ v h "': " , 

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind fa lsul În declaraţii , declar pe proprie răspundere 
că Împreună cu fa milia ') deţin u rmătoarele: 

* 1) Prin fa m ilie se Înţe l ege soţul/so ţi a ş i copii i a fl aţ i În Între ţ i n erea acestora. 

1. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ: 
Se vor dec lara inc lus iv cele a fl ate În a lte ţări . 

Mre~a sa'~ Zl!n~l I ~: Cl!tcgoria*Q 
. Anul 

dobândirii 
, 

/ 
( 

- Cota-
Suprafata parte 

) 

-

-. Modul de l'itularul') 
dobândire 

* Categori ile ind icate sunt: ( 1) agrico l: (2) forest ier: (3) intravi lan: (4) luc iu de apă; (5) alte categorii de terenur i 
ex travilane, dacă se ana În c ircuitul c iv il. 

*2) La "Titular" se menţi onează , În cazul bunurilor pro pri i. numele propri etaru lu i (titu larul , soţu l/soţia , copilul). 
iar În cazul bu nur il or În copro pri eta te, cota· pa rte ş i numele coproprietari lor. 

2. Clădiri 

NOTĂ: 
Se vor declara inc lus iv ce le a flat e În al te ţ ăr i . 

Adresa sa: zona . la ~ategOria ~ Anul 
Suprafaţa 

Gota- Modul de' Titularnl2) II "ilobândirii "parte dobândire 

lcc. Îqo/d (Â "H~'. / 2CJo! fa CI.{ "4' of f' q V'C.. ~/u ,h,o""' ..... 
'Q.u (' .... 

I 





IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire ş i investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv ce le aOate În bănci sau in s tituţii financiare din străinătate . 

Institutia care 'administrează - Tipul' Valuta Deschis În anul Sold/valoare la zi 
şi adresa acesteia ,.. 

'-

/ 
./ 

./ 

/ 
V 

l 

' 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 
acullluiare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anterior). 

2. Plasamente, investitii directe ş i Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piată Însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de eu ro 

NOTĂ : 
Se vor declara in c lus iv investitiile şi participări le În s trăi nă ta te . 

Emitent titlJ1lsocietaţea în care persoana este . I"~T~I* " . 'Număr de titluri/ " I 'Valoari~" t~taIă I~ zi 
actionar sau asociatlbeneficiar de Împrumut ~ cota de participare 

--... 
) 

/ 
/ 

'/ 
( 

' Categoriile indicate sunt: (1 ) hârtii de valoare de(inUle (titluri de stat, certificate, 
aC(iuni sau păr(i sociale in societă(i comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal. 

3 

obliga(iuni), (2) 



3. Alte active producătoa re de venituri nete, care Însumate depăşesc echiva lentul a 5.000 de euro pc 
an: 

.. ......... ....... ..... ... .. .... .. .. .... ...... ................ , .. .. .. .... ............... ... ..... .... ... ..... ......... . 
..................... ..... ...... ... ... ... .. .. .... ............. 

... ..... .. .. . .. ........ ............. ... ... .... .. . .......... .... ... ... .. .. . 
NO T Ă : 
Se vor dec lara inclusiv ce le anate În străin ătate . 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, gara ntii emise În beneficiul unui tert, bunuri achizitionate În sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri , dacă valoare:. Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pas ivele tinanciare acumulate in străinătate . 

a;:" . Creditor <;:ontractat ln :i,;!tuh Scadent la Valoare 
' . 

- ~ 
. • --,. -

~ 
/ 

/ 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fată de valoarea de piată , din 
partea unor persoane, organ izaţii , societăţi comerciale, regii autono me, companii/societăţi n aţiona le sau 
institutii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garantii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuah! depăşeşte 500 de euro' 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: ' Serviciul prestatiObiectul Venitul aflual 
numele, adresa . generator de venit Incasat 

1.1. Titu lar 

1.2. Solisoli e 
---_. 

1.3. Copii ~_ .. 

'Se exceprează de la declarare cadaurile şi (rara(iile uzuale primire din parrea rudelor de gradul/şi al ll-lea 
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CONFORM CU 
ORIGINALUL 

- ---------------------------------------



VII. Venituri a le decla.-an tului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an fiscal Încheiat 
(potrivit ar!. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fis cal, cu modifică ril e şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veni turi le provenite din s trăinătate. 

. ., Sursa venitului: 
Cine a realizat venitul 

numele, adresa 

1. Ve nituri din salarii 

1.1. Titu lar (k·c(u! s::...; {-...jic N~v~, 

1.2. Soţ/soli e 
~ 

1.3. Copii ~ 

2. Venituri din activităţi independel1le .. 
2.1. Titular 

./' 
2.2 . Soţ/so li e / -

3. Venituri din cedareajolosinlei bunurilor 

3. 1. Titu lar ~ 

/ 
3.2. Soţ/solie / 

4. Venituri din 'lnwistilii • 
.. 

4.1. T itular .... 
./' 

4.2 . Soţ/SOlie / 

5. Venituri din pensii 

5. 1. Titular 

./' 
- 7Sţ/ . ). _. o SOlie ./' 

6, Venituri din activită/i agricole 

6.1. Titular ....... 

/ 
6.2. Soţ/SOli e / 

"-"" 

5 

Serviciul prestatiObiectul 
generator de venit 

Il{ >r' (! f~ <ctu. eJ,' ţ 
v , 

. 
~ , . ,, -

• 

--

" 

Ve"itul anual 
Încasat 

'3/ 2tJ (l 

" 

'. : 

.~~. , 

CONFORM CU 
ORIGINALUL 



-c-
Sursa veniţului: Serviciul prestatlobiectul - Y;~1Itul anual Cine a realizat venitul _ Nume, adresa -- . I!enerator de venit . i incasat 

7. Veni/uri din premii şi din jocuri de noroc . 

7.1. Titular , 
7 

7.2. SoVsoţie / 
/ 

7.3. Copii 7 

8. Venituri din alte surse . ,. 
'" 

8.1. Titular , 

/ 
8.2. SOI/so ţie 7 

/ 
8.3. Copii 7 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii pena le pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate. 

Data completării 

... . I.'?'. :?~.'.?"'?!.~ .... 
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~lătura 

tiJJy 

CONFORM CU 
ORIGINALUL 



DECLARAŢIE DE AVERE 

SubsemnatullSubsemnata, 
de llJ CI>? 6 yC1 
C NI' 1, tJC?3 tJl/10CJ13 . , 
cunoscând prevederile arI. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că Împreună cu familia' ) deţin următoarele: 

* 1) Prin fa mili e se înţe l ege soţul/so ţi a ş i copiii a fl a ţi în întreţine rea acestora . 

1. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor dec lara inc lus iv ce le a nate în alte ţări . 

* Categori ile indi cate sun t: ( 1) agri col; (2) forestier; (3) intravi lan; (4) luc iu de apă ; (5) a lte categori i de terenur i 
ex travi lane, d acă se a n ă În c ircu itul c ivi l. 

*2) La "T itular" se menţionează, În cazu l bunurilor proprii. nume le proprieta rului (titularul , soţul/so ţ ia , copi lul ), 
iar În cazu l bunuril or În coproprieta te, cota-pa rte ş i num ele co proprie taril o r. 

2. Clădiri 

NO T Ă : 
Se vor declara incl us iv ce le a fl ate în a lte ţăr i . 



,. 

* Categori ile indicate sunt : ( 1) apartament ; (2) casă de locuit ; (3) casă de vacanţă; (4) spatii comerciale/de 

productie. 
*2) La "Titular" se mentionează, În cazul bunurilor proprii, numele proprietarulu i (titularul , SOiul/sotia, cop ilul), 

iar În cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietariloL 

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

care sunt supuse inmatriculării , potrivit legii 

Natura Marca Nr. de bucăţi AnuJ de fabricalie Modul de dobândire 

4.!.·!vr(;,'M [mlo i ",,/&,., . fi }tJ/ () c-u' )77,f?(urOf(" 
u il' 

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 va loare 
Însumată d epăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor mentiona toate bunurile aflate În proprietate, indiferent dacă ele se a flă sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării . 

" . : . :c ;"'. 1· . . " 
~. ţ)escriere sun:-ară Anul dobândirii Va!9area estimată nIIftil 

'\ 

IV I \ 
{ I V( \ 

\ , 
\, 

m. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile instrăinate in 
ultimele 12 luni 

1" Natura bunului "Data . 'Persoana către care s-a "Forma .;:. '. 

" instrăinat . " ' instrăinării 1;' ' .. "", instrăinat · instrăinării 
>,. V~aloarea . 

Ir I \ 
IV 
' I 

{; \ 
~ 2 

CONf: 



IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisi re şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv ce le aflate În bănci sau instituţi i financiare din stră inătate. 

Institutia care administrează Tipul~ r! . !" ... 
Descltis În anul 

. '". . . 
Valljta ' Sold/valoare la zi 

şi adresa acesteia . . -

fij!j:( f) f/p re l i ~vr1P . Ci,,!/. / (') /tJ 

' Categoriile indicate sunl: ( 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 anuluifiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă Însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor dec lara inclusiv i nvestiţiil e şi parti c ipăril e În străinătate. 

Emitent titlu/societatea in care persoana este ~ .' Număr de titluri! Valoarea tlitallilaizi 
actionar sau asociatlbeneficiar de Împrumut Tipul" cota i1e -participare 

'\ 
J'l/ r \ 
! '1 IA \ 

'" "~ 
' Categoriile indicate sunt: (J ) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat. certificate. obligaţiuni); (2) 

acţiuni sau părţi sociale În soc ie tăţi comerciale; (3) Împrumuturi acordate În nume personal. 

3 



3. Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentu l a 5.000 de euro pc 
an: 

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

NOTĂ: 
Se vor dec lara inclusiv ce le afl ate În st ră inătate . 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanlii 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 

OTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străină tate. 

1IlD:,1l 'f Creditor ~ €ontrac!ai'in anu) Scadent la Valoa~~" " , 

AI '\ 
! h, \ 

~ 
'. 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenlionate fală de va loarea de piaţă, din 
partea uuor persoane, organizatii, societăti comerciale, regii autonome, companii/societăli nalionale 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' 

-C~.,:!! .. .'1f t ... , ' i I ;i~, Sursa venitului: ,Serviciul pt:estatlObieetul ,. renitul alt al l'lea rea lZat.ven .~ numele, adresa - generator de venit ' " '. incasat 

L L Titular 1\ / o 
I ( L·' 

1.2. Soţ/soţie AI \ 
("1 C( \ 

1.3. Cop ii i\/ , 
\ 
\ 

I 1 (/1. \ 
\ 

'Se exceplează de la declarare cadourile şi Iralariile IIzuale primile dinparlea rudelor de gradul I ş i alll-iea 

4 



VII . Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de famili e, realizate În ultimul an liscal Încheiat 
(potrivit arI. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioa re) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite di n stră ină tate . 

III Cine a realizat venitul ' Sursa yenjtului: Serviciul prestatlObiectul Venitul anual 
, . numele, adresa generator de venit . . " incasat ' 

}, Venituri din salarU -

1.1. Titular 

\ "\ 
1.2. SoVso\ie 1\1 \ \ 

1\/ u\ \ 
1.3. Copii \ \ ! 

'" 2. Venituri din activită/i independente --- ' ; 
. • 

2. 1. Titular 
\ 

r\ / \ 
2.2. SoVso\ie ! \ I IA \., 

"-
3. Venituri din cedareafolosinJei bunurilor '.- / 

3.1. Titul ar i\ \ 
/ \ I \ 

3.2. SoVso\i e I 
\1 C1 \ , 

4. Venituri din investi/ii .. . C' • 
. 

4.1. Titular 1 ""-
Al '" 4.2. SoVsolie ( I 0\ '" "-. 5, Venitzlri din p ensii ~~ 

c, , 
',:, r' "'" " 

' , . 
5. 1. Titular C cr l a l'a tJ n ;1f.-/r 1/ 1 n ţ? h ~ t' ?~ O 

I 
5.2. SoVso\i e & ifl r a f l-1I a 1/ 1 IY/~ 1") "'- fiI f1'; 1 -f' I OOA 

/ 
6, Veni(uri din activilă/i agricole . 

6.1. Titular 

6.2, SoVso\i e 

\,;, 

5 

-- -- ---------------------------------



·" 

Cine a IIrealizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul I 'Venitul anual 
Nume, adresa eenerator de venit .'. incasat .' 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7. 1. Titular '\ 

fi / \ 
7.2. SoVso\i e T\ \ 

r I (;l \ 
7.3. Copii \ 

\ 
8. Venituri din alte surse \ . 
8.1. Titul ar 

\ "'-
8.2. SoVso\ ie 1\ \ 

{ v\ \ 
8.3. Copi i 

Prezenta declaraţie constituie act public ş i răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate. 

Data completării nătura 

.. J.{~.Q.f..?P{.G ... 

6 



· ' 

.' 

DECLARAŢIE DE AVERE 

Nico!Qe , având functia Su bsemn3 tu IISu bsemna ta, 
de la I ________ ~--------~~~--------------~ 

I (I,J'og l<f II tbRl,-aomiciliul 7oo/ei, :x::rf /3/1',;/;0 /VR,'If? CNP 
'fu d, Cal'OS - Sev/?rln .1 I ' 

cunoscKd prevederile arI. 292 din Codul penal privind fal sul În declaratii, declar pe proprie răspundere 
că Împreun:j cu familia 1) detin următoarele: 

* 1) Prin fa mili e se in!e lege sO!lli/so!ia şi copii i aflati in intretinerea acestora. 

1. Bunuri imobile 

1. Terenu"; 
NOTĂ : 
Se vor dec lara inclusiv ce le a flate in alte ! ăr i . 

J~\~ţJ4 11' 
;' o 

1\:oul 1- Categoria· 
dobândirii o ' 

Cota· 
S,uprafata 

parte 
Modulde 

. olj tularull ) 
dobândire j" 'IV 

* Categori ile indicate sunt: ( 1) agrico l; (2) forestier; (3) intravilan ; (4) luc iu de apă ; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se ană in circuitul civil. 

*2) La "Titu lar" se men!ionează , în cazul bunurilor proprii. numele proprietaru lui (ti tul aru l, SO!ul/solia, cop ilul), 
iar În cazul bunurilor În copropriet3te, cota-parte ş i numele coproprietaril or. 

2. Clădiri 

NOTĂ: 
Se vor decla ra inc lus iv cele aflate În alte !ări . 

Categoria· 

1 



* Categoriile indicate sunt: ( 1) apartament; (2) casă de locuit ; (3) casă de vacanţă ; (4) spaţii comercialelde 
producţie. 

*2) La "Titular" se menţionează, În cazul bunurilor propri i, numele proprietarului (titul arul , soţul/so ţi a, copi lul), 
iar in cazul bunuril or În coproprietate, cota·parte ş i nume le coproprietaril or. 

II. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoa re, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse Înma tric ulă rii , potrivit legii 

N~tura 
. 

'. 
. 

' Marca : Nr. de b:că!i ·Anul d~ ~abri~a!ie - il .. d ti 'b' d' Mo ul e. ,~, an . Ire 

4v./o/.o r ;5 fYJ ()pel I /91.,5' Cv rn pa rq re 
/ 

2. BUlluri sub formă de metale pretioase, bijuterii, obiecte de artă ş i de cult, colectii de artă ş i 

numis matică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a căror valoare 
Îll s umată depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor menţ iona toate bunurile afl ate În proprietate, indi ferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

• "'Descriere sJmariÎ '. I~' '" Anul dobândirii .': '. Valoarea estimată , 

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

'" 
Natura bunului Data PerSoana către care s-a "Forma ': · ···:;·.':t.V~ilit;ei '· II. 

instrăinat insfrăinArii ' inltrăinat . ~ instrăinării . .... -',: ' 

2 



IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investilii , forme echivalente de economisi re ş i investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor dec lara inclusiv cele aOate În bănci sau in stituţii financiare din străinătate. 

Instituţia "care ailmliiist Ftazli !o ;.. -i" 1" ~ . 
Deschis În anul Sold/valmire la zi 

. şi ad resa acesteia \PU Valuta .. 

' Categoriile indicate sunt: ( 1) cont curent sau echivalente (inclusiv card) ; (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investilii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anteriOl). 

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 investi\iile şi parti c ipări le În st răiniltate. 

Emitent titlu/societatea În care persoana este 
!fipul" 

Număr de titluri! 
Valoar,!'a totală la zi 

4 acţionar sau asociatlbeneficiar de Împrumut cota de participare 

' Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
ac(iuni sau păr(i sociale in societă(i comerciale; (3) imprumuturi acordare in nUllle personal. COA, 

Ob'Vf:'O 

3 
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3. Alte active producătoa re de venituri nete, care insumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

.. ............ ............ ..... ..... ..... ................ ................ ...... ...... .... ...... ...... ... , ... .............. .... . 

NO TĂ : 
Se vor declara inclusiv ce le aflate in stră inătate . 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise in beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate in sistem leasing şi alte 

asemenea bnnuri , dacă valoarea insumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor dec lara inclusiv pasive le financiare acumulate in străinătate. 

, II li Credito.r o • .1 Contractat in an..ul Scadent la: Valoare 

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 naţio nale sau 
in s tituţii publice româneşti sau s trăine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli , altele decât 
cele ale angajatorului , a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro ' 

"'c ' •. r ,. . ... 1 '"' . "Sursa venitulu~::i'.,.~, I r~~~.!"Viciul presfatlObiectul :. Venitul anual 
lDţ a,rea ~t vemtn . . , 

, numele" adresa .. ,. generator de venit '. Încasat 

1.1. Titu lar 

1.2. Soţ/soţi e 

1.3 . Copii 

'Se excep lează de la declarare cadourile şi Irata/iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-fea. 
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VII. Venituri ale decla ra ntului şi ale membrilor să i de familie, realizate În ultimul an liscal incheiat 
(pot rivit arI. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modifică rile şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor dec lara inclusiv veniturile proven ite din stră inătate . 

Cine a ; !alizat l;enitul 
Sursa venitiiiui: Serviciul prestatlObiectul . Venitul anual 
numele, adresa. . eenerator de venit ineasat 

1. Venituri din salarii -

1.1. Titular 

/'''lC!nloc ;';?W/QC IOJo o 
1.2. Soţ/soţ ie 

M017IoC GabrfE/O Jkt S .//"1'0' . Jinqd 7 i lor 6ifmÎ1 20000. 

1.3 . Copii v v 

2. Venituri din activităji independente ~. ,"",-,,' 'lfo;,J; .,,; '.~~ ,'t ~ il n • .$.. i ,J" 
2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţi e 

3. Venituri din cedarea jolosinjei bunurilor 

3. 1. Titular 

3.2. Soţ/soţi e 

4. Venitllri din -;nvesti/iÎ " ... • .. - o',' . " . o';'~ " • 

4.1. Titul ar 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venitllri din pensii 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţi e 

6, Venituri din activită/f agricole,,' ' ,:" ~~cf~ ~~, ;'.~ ,:" "" >'.,,' .~\,:,:.~ 'e .~ -c;, 
6.1, Titular 

6.2, Soţ/soţ i e 

(.'o"'A 
~'l'1. . ~ 

5 



• 

.. Sursa venituluI: ' '. , Serviciul prestatlobiectul Venitul anual 
Cine a realizat venitul Nume, adresa eenerator de yenit incâsat ' 

7. Veniluri din premii şi din jocuri de noroc 

7. L Titular 

7.2. SoVso!ie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse • ~ ": '~:(j~i" """k" , ' . d." " ~., ~;' 

8.1. Titular 

8.2. SoVso!ie 

8.3. Copii 

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

Data completării sem~l~a J 

0/9 
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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, ;;IS/lp/i/ 6'/l13RIEL - /b--b r'K' , având funcţia 
la Se. C//?Mt .5'?2ah2 S"tJ/ de ilo/tI/II>'Zt«Jm!? 

CNP IJf; IIIJ2!Iol-9/ , domiciliul 'filA Cr rCl+( ,<aP/6';- YA dţ' 
a 

cunoscând prevederile arI. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii , declar pe proprie răspundere 
că Împreună cu familia' ) deţin următoarele: 

* 1) Prin fami lie se înte lege soţul /sotia ş i copiii aflaţi în întreţinerea acestora . 

1. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara incl usiv ce le a fl a te în a lte ţ ă ri . 

PJ 
Categoria" 

Anul 
1, Adresa s2 u.zoua dobândirii 

/ /' // 

/ / /' 

/ ~./ 

Cota--
Suprafata parte 

...-

/ / 
1/ 1/ 

Modul de Titularul!) 
dobândire 

/' 

/ / 
/ ./ 

* Categori ile indicate sunt : (1 ) agri co l: (2) forestier ; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categori i de terenuri 
ex travil ane, dacă se află in c ircuitul c ivil. 

*2) La "Titular" se menţionează, în cazu l bunuril or proprii. numele proprieta rului (titul arul. soţul/soţia , cop ilul), 
iar în cazul bunuril or în copropri etal e, cota-parte ş i num ele coproprietari loL 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv ce le aflate în alte ţă ri . 

" Anul " Cota- Modul de Titu~ruI2) I~ Adresa sau zona Categoria* 
dobândirii Suprafata ,parte dobândire 

I ~ 

A /' 

/ / / / / / / 
/ / / / ( / 

/ / 



, 

'. 

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

*2) La "Titu lar" se menţi onează, În cazu l bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul , SOiul/solia, 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 transporl 

care sunt supuse Înmalriculării , potrivit legii 

. 
Natura 

, 
Marca Nr. de bucăţf Anul de fabricatie Modul de dobândire 

-
Il.' ·r_ /L , 1.3//1)'/ 6Qo 1- Loo!l !r-'/, /h/AIJ-;O ~1:!.7;' 

2. Bunuri sub formă de melale pretioase, bijuterii, obiecte de artă ş i de cult, colecţii de artă şi 

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a căror valoare 
Însumati depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor menţiona toate bunurile aOate În proprietate, indiferent dacă ele se a Oă sau nu pe teritoriul României 

la momentul dec larării , 

, Descriere sumarii 
, 

Anul. dobândir~ lîl : ' OI Valoarea e~timată .. 

./' / 
// / 

/ / /' 

J 

U1 Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile Înstrăinate În 
ultimele 12 luni 

I~ Natura bUlfuhila Data ~ . Persoana către care"s-a , II Forma • . ',,' 

I ~ Înstrăinat Înstrăinării Înstrăinat .ll Înstrăinării 
1,,' Valoa,:ea 

" ,/ /' / '/ / ' 

/ / r' 

2 



'. 

IV. Active financiare 

1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investitii, form e echivalente de economisi re ş i investire, 
inclusiv ca rdurile de cred it, dacă va loarea Însuma tă a tuturor aces tora depăşeş te 5.000 de euro 

NO T Ă: 
Se vor declara inclus iv cele a fl ate În bănc i sau i n s tituţii fina nc iare din s t răină tat e. 

Instituţia care administrează 
Tipul" Valuta Deschis În anul Sold/vaioare la zi 

si adresa acesteia 

/ 
/"" ~ 

II 
/' / 

/ / / / / 
// / / ./ / 

/ 

·Cmegoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fo nduri de investi{ii sau echivalente. inclusiv fo nduri private de pensii sau a/te sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele af erenre al1uluijiscal anterior). 

2. Plasamente, in ves tiţii directe ş i Împrumuturi aco rdate, d acă valoa rea de pia ţă Însu mată a tutu ro r 
acestonl depăşeş te 5.000 de euro 

N OTĂ : 
Se vor dec la ra inc lusiv i n vestiţii l e ş i pa rt i c ipări i . În străină tate. 

Emitent titIi1Isocietatea în care pe-rsoana este ,,-o '. Număr de titluri! . . 
acfion'ar sau asociatlbeneficiar de. Împrumut Tipul" cota de participare iValoarea totală la zi . 

/ / / ,// 

/ // / / 
/ I / ;/ 

I 

/ V . 

·Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de va/oare de/int/te (titluri de stat, certificate. obliga/iuni); (2) 
aCliuni sau părli sociale in soc ie tă[ i comerciale; (3) Împrumuturi acardate in nume personal. 

3 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, ca re Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an : 
................. ........ ............ .... ...... ... ........ ..... ... ..... .. .. .. .......... ... ....... ......... .. ...... ... .......... ....... ... 
. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . ... . .. .. . . . .. . .. ... . " ...... ...... .......... ..... ...... ... .......... ... ... . . 
................................................................... . .. ...... .. ...... ....... ...... ........ .. "." .... ............... ... . . 
NO TĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate În străinătate . 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise În beneficiul unui terl, 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 străină ta te . 

Creditor <rIf Co,!! ractat in a'lul Sc;'dent la !II Valoare 

---
/ / / 

/ / / / 
/ / / 

/ /' 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenlionate faţă de valoarea de pială, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
ins tituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro ' 

!O, ,, " ..... ' : Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul • ~ .: Venitul ăiJual . 
Cine a real~t venitul 

numele adresa generator de venit 1·' .• ;; incasat" ;· 

1.1. Titular 

1.2. Sot/soli e / / / ./ ,/ 

/ / / 
1.3. Copii / / 

/ 

·Se exceplează de la declarare cadourile şi Iralaliile uZ1lale primile din parlea rudelor de gradul 1 şi alI f.lea 

4 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat 
(potrivit arI. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fi scal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor dec lara inclusiv veni turi le proven ite din străinătate . 

Cine a realizat venitul 
Sunit venitului: Serviciul prestatJObiectul Venitlil anual 
numele, adresa generator de venit Încasat 

1. Veni/lIri din salarii 

1.1. Titu lar 

1h)<?tJflJ ti (Jf}DRI"m _G.m , "v (,'tJIIJ p/;'/ '" /~""r ELFr -/J '1" / /.000 
1.2. SoVso ţ i e 

, 

1.3. Copii 

2. Veni/uri din ac/ivi/ăli independente ,"" o 

2. 1. Titular 

2.2. SoVsoţi e 

3. Veni/uri din cedareajolosinlei bunuri/or ~, , 

3. 1. Ti tul ar 

3.2. SoVsotie 

4. Venituri din investitii 

4.1. Titular 

4.2. SoVsoţi e 

5. Venitllri dinpensii _ "~ .... " .- L'~'~"1 . .. ~ 

5. 1. Titular 

5.2. SoVsolie 

6. Venituri din activi/ăli agricole 

6. 1. Titular 

6.2. SoVsotie 

C'. 

5 



... !iz C. '." l Sursa venitului: Serviciul prestatlObie~;} Venitul anual 
qne a rea atyeDltu ;: Nume, adresa ··0' , eenerator de venit . ," ,. ·;;.incasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titu lar 

7.2. Sot/sotie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse " 
~-

8.1. Titu lar 

8.2. Sot/sotie 

8.3. Copii 

Prezenta declaratie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet a l datelor mentionate. 

Data completării Semnătura 

... .! 0.:.. flp. .. Lt? If ...... ~~~ .... . 
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DECLARAŢIE DE AVERE 

Su bsemna tullSu bsemna tll , 
de CO,l/sk /efK... 

!3L 161)(2 ti ,/04' , având ~nc1!a 
la ('OJl5Il/~L Loc,fL. ~!. CCJ)'-/t/,l/E/ X:H.~.F 

CNP //1;06212 S0X93 , domiciliul -;OPLEF )/f2.. 2/C 
, 7 

cunoscând prevederile arI. 292 din Codul penal privind falsul În declaratii, declar pe proprie răspundere 
că Împreună CII familia' ) detin următoarele : 

* 1) Prin fa mili e se Înţe lege soţul /so ţ ia ş i co piii a fl a ţi În Î n t reţine rea acesto ra. 

1. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor dec la ra inc lusiv cele a fl ate În a lte ţări . 

. D . .. .t~, ' 
~1:;esa sau zona · , .~ Categoria· Anul 

dobândirii 
'70fL~P' 

IVA/EI) J'" ~,,:/ / lO/f 
} 

/ 
<::" 

Suprafata 
Cota-
parte 

O;lAa ~2-

Modul de Titularul') 
dobândire 1 . 

('C/HPlfRIJ{l E ~MR&' ft:w 
;',jjjf~ e"osiT/'/' ~ 

* Catego rii le indicate sunt : ( 1) agricol; (2) forest ier; (3) intravi lan ; (4) luc iu de apă ; (5) a lte categori i de terenuri 
extrav il ane, dacă se a fl ă În ci rcuitul civi l. 

*2) La "Titular" se menţionează, În cazul bunurilor proprii , nume le proprietarului (titularul , sOţul/so\i a, copilul ), 
iar în cazul bunuri lor În coproprietate, cota-pa rte ş i numele coproprietarilor. 

2. Clă diri 

NOTĂ: 
Se vor declara inclus iv ce le a fl ate în a lte ţă ri . 

G t .• t,i~Aiilil S ugl f: 
I "".! egorla d 1". d'" u ra ata I ~a , . ... oban mi 

J?... 20/4 i oo 
<'" ) 

Cota
parte 

Modulde :l . ' 2) 
Ilk'dobândire"" ' ' II TI"!!arul 



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

*2) La "Titular" se menţionează, in cazul bunurilor proprii , numele proprietarului (titul arul , soţul/soţia, copi lul), 
iar in cazul bunuril or in coprop rietate. cota-parte şi numele copropr i etariţ or. 

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

care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii 

. . 
Natura Marca Nr. de IJucăţi Anul de r"bricaţie Modul de dobândire .. 

!JUYO vu-{(.;srl 3HW)/'3 / 2003 Ct.I.Mj'JIJRlIJkJ .E 

f)(/'TOyuR./SH ::;02,6 / 2003 C (I/>1Pf)t:! J}R.lE 

/ 

~ ----
2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă ş i 

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universa l, a căror valoare 
Însumahl dep,işeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor menţiona toate bunurile afl ate în propri etate, indiferent dacă ele se a fl ă sau nu pe teritoriul României 

la momentul dec l arăr ii . 

D . ' - ". 
Ânul dobândirii"; Valoarea 'estirri'~tă 9·;ţ 

eS~Y1ere sumara 
- III-

'- -....., 

/ 
/ 

/ 
~ 

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

Natura bunului Data Persoana către care s-a Forma 
Instrăinat. " instrăinării Înstrăinat instrăinării 

Valoarea 
-

" " 

./ ---- C'" 
~. 
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rv. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii , forme ech ivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă va loarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NO T Ă: 
Se vor declara inclusiv cele afl ate În bănc i sau in st ituţii financiare din stră ină tate. 

Instituţia 'carc administrează .. . ' 
Valu:ta . Deschis În anul Sold/valoare la zi 

si adresa acesteia " 
TIpul" 

tsCY Oa..sOV,{} L fl/ra 2o/S" 5 0 00 

" ---.. 
) 

/ 
7 

7 
~ 

'Categoriile indicate sunl: ( 1) COnl curent sau echivalente (inclusiv card): (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) f onduri de investilii sau echivalenle. inclusiv fonduri privale de pensii sau alle sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente alluluifiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă Îllsumată a tuturor 
acestora depăş eşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor dec lara inclusiv in vesti ţiil e ş i participări le în s trăinătate . 

Emitent titlu/societatea in~carc pcr~oana este .. Număr de titluri! I IJ.Valo~rea t~'iaIă lall'zi actionar sau asociatlbeneficiar de imorumut Tipul" 
cota de participare 

.;;: 
~ 

) 
/ 

/ 
/ 

") 

'Categoriile indicale sunt: (1) hârlii de valoare Jelinlile (tilluri de slal. cerlificate. 
aCliuni sali părli sociale in socielă/i comerciale; (3) imprumuluri acordale in nume personal. 

3 

obligaliuni); (2) 

C 
0 01-,(', 

I?/Q 0.01'> 
~ -r." 

"I( V, C' (,< 
~ 



J. Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

:········::·:::::2:·:::::·:::·:··:·:::::::::::::::::::: ::.::.: :: ... ::.::'::::.::' .:.:::::-:-.:::: '::.: 
NOTĂ: """ 
Se vor dec lara inclusiv cele aflate În străinătate . 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise În beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate În sistem leasing ş i alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora dep,işeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in stră inătate . 

CreditoJ1fl" ' .~ Contractat;in anul Scad.eot I~ , Valoare 

--/ 
~ 

~ 
<. 

..., 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de pială , din 
partea unor persoane, organizaţii, societăli comerciale, regii autonome, companii/societăli nationale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatoru lui, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro' 

. Cine a reâlizat ~enJ.ţu~ Sursa venitului: ... Serviciul prestatiObiectul . Venitul anual 
~ numele, adresa eeoerator de venit incâsat 

\.\. Titular --/ 
1.2. Soţ/soţ ie ~ ----1.3. Copii V 

·Se exceptează de la declarare cadourile şi trataliile uZ1lale primite din partea rudelor de gradul I şi al Il-lea 

4 



VlI. Venituri a le declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an fisca l Încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completări l e ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate . 

" Sursa>venitului: Serviciul'prestatlObiec!til I y~nitul anual 
Cine a rea!iz~t, 'f,enitu~ .' numele, adresa '" " . generator de venit 'i Încasat 

1. Venitu~i din salarii 'li 
, 

1, 1, Titular .De Z/c:iâ. SRL !JfJJiWJ;/'.s 'iT(/!. i? voI!-.. 12,coo/e) 
/?;; ;'M}(lu 

, 
'/OPLEf"' '//fJ., 32.Q /0/./ 

1.2. SoVso\ ie 
/ 

)1/5ţJEC'Y2J~ J(~~J;, 
EL);' tJf2a (b5V;oi/,l} ~ p./l'>/jJ(l/~ e>/l.SovIJ / lf2 A ~,t.//5 H 

1.3, Copii 

2, Venituri din activităji independente 

2,1. Titu lar 

2.2. SoVso\ie 

3. Venituri din cedareajolosirtjei bunurilor '{ - ';, ,~ ~-p'l '.'C14 . :<.;!' ""';:&~"<!;l.,;;"~,, 'j, 

3, 1. Ti tular 

3,2, SoVso\ie 

4. Venituri din inves/ijii 

4,1. Titular 

4,2. SoVsoţie 

5, Venituri din pensii ' ", , .. 
1 '< 

5, 1. Titu lar 

5,2, SoVsoţie 

6, Venitllri din activităţi agricole . 
6, 1, Titular 

6,2, SoVso\ie 

'-

5 



, 

c~e ~ realizat veniru,L:."." 
Sursa venitului: . Serviciul prestatlobie~~~liJf~~~jtul anual 

. . . '~ .,.'. .: ; Nume;'adre$a ;; '. . 2enerator de venit Incasat ·, . 
? Venituri din premii şi din jocuri de noroc . 
7.1. Titular 

7.2. Soţ/solie 

7.3 . Copii 

8. Venituri din alte surse 
o,' " 

, 

8.1. Titular 

8.2 . Soţ/solie 

8.3 . Cop ii 

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

Data completării Semnătura 

.... ·rl~ 
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DECLARAŢIE DE AVERE 

, 
Su bsem na tul/S u bsemnata, I Q,{f t?/ , având funclia 

de CO.((';L;/=-g c.oAl TO pt € Î 

CNP 000 10 fi ( 00 10 ,domiciliu l lA" TOPI E t vI? :5 9-/- rilo . Cfl (!af - r . 

cunoscând prevederile arI. 292 din Codul penal privind falsul În declaralii, declar pe proprie răspundere 
că Împreună cu familial) delin următoarele: 

* 1) Prin familie se inţe l ege sOlu!/solia ş i cop iii afla ţi in intreţinerea acestora. 

1. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ: 
Se vor dec lara inc lus iv cele aflate În aţte l ă ri . 

I " , ~;f.'. m 
Categoria* 

Anul 
Adresa sau zona ~ 

dobândirii 

10P/I',; -Pil D PileAI/) IJGIt, COL <.0/3 

----

Suprafaţa 
Cota; ~ 

parte 

2000 "'" 1/1 

---

Modul de Titularul Il 
.dobândire 

(cJHN'elf.(1 F ))OIlO(J ,g <t,};,U 
,uN' -

1----. 

* Categoriile indicate sunt : (1) agricol; (2) forestier; (3) intrav ilan; (4) luc iu de apă ; (5) a lte categori i de terenuri 
ex travi lane, dacă se a fl ă În c ircuitul civi l. 

*2) La "Titular" se menlionează, În cazul bunurilor propri i. nume le proprie tarului (tilularul , soţu!/soţ i a, copi lul), 
iar În cazul bunurilor În coprop rietate, cota-parte ş i nume le coproprietaril or. 

2. Clădiri 

NOTĂ: 
Se vor declara inc lus iv ce le aflate În al te ţări . 

.. "illia 
C af:g6ri&- . ~:ul ' Cota- Modul de Titularul2) II II Adresa sau ZODii 

dobandirii .~~::rata . parte dobândire 

TopaI CI9S/7 ZOl4 I'l {) /Y>L 
L 1/1 /-1 0 5/t':",,!? & 

, 
oOIJDO/)!V:-U ' . 

'---------- --t----
~ 



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

productie. 
*2) La "Titu lar" se me nţionează, în cazul bunurilor proprii , numele proprietarului (t itularul , sOIul/solia, copilul), 

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietariloL 

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Natura 
n 

Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie I~odul de d~bândire 

IJU70 TUR ;<; M ~ tte/fI- fi Il Efi-A: I 2000 C utvl" /1 1'-11/1. t7 

-//-- (JFlW I <.00<..- cu M (711 ~ fi fi ,,-

-1/- 1'1 t?fl..C f:f)E5 I I f)'j'g G u I "l PP {2 f} t1. L: 

-----
----------

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii , obiecte de artă şi de cult, coleclii 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 menI iona toate bunurile afl ate în proprietate, indiferent d acă ele se află sau nu pe teri toriul Români ei 

la momentul dec la rării . 

Deseriere~~'m_ară 'Ii!' . Anul dob~lldirii 
..", 

. Valoarea estimată 

- --- ----- ------- --- -----
----------

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

Natura bunulu~ ~ I!I' Data"i\llll1J' 1', Persoana către care s-a Forma 
Valoarea 

instrăinat înstrăinării Înstrăinat · instrăinării • 

::0, 
2 



IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisirc şi investire, 
inclusiv cardurile de credit , dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor dec lara inclusiv cele afl ate in bănc i sau institulii fi nanciare din străi năt ate . 

Institutia care administrează Valuta Deschis În anul 
. . 

şi adresa acesteia 
Tipul" . o Sold/valoare la ZI 

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

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

~ 
'---. 

1'--.. 
~ 
~ 

' Categariile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente: (3) fondur i de investirii sau echivalente. inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluiflscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă Însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

N O T Ă: 
Se vor declara inclusiv in vestiliil e ş i pa rti c i pă ri le În stră inătate. 

'. 
Emitent tilhi/soeietatea în ' care persoana este Număr de titluri! 
actionar sau asociat/beneficiar de imprumut~ Tipul" cota de. participare Valoarea totală lazi 

1" - ------ ~ 
-------- --- -.............. 

' Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare derinute (titluri de stat, certificate, 
acriuni sau părri sociale in societă[i comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal. 

3 

----------
obligariuni); (2) 



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 acumul ate În străinătate. 

... ' " 

Credito,~ .. Contracta1 în allnl' Sc:dent la Valoare . 

----- -r-------
-------- ----- ~ 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă , din 
partea unor persoane, organizaţii , societăţi comerciale, regii autonome, compa nii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele a le angajatorului, a căror va loare individuală depăşeşte 500 de euro· 

, . 
Sursa venitului: Serviciul prestatJObiectul 'Venitul anual 

Cine !lR~lt~!aIeJlltuIJIIII ,: . ' numele. adresa II eenerator de venit - încasat 

1.1. Titu lar 
"-

~ 
1.2. S oţ/soţie ~ 

~ 
1.3 . Cop ii """ "-.... 

~ 
* Se exceplează de la declarare cadourile ş i Iralaliile uZlIale primile din parlea rudelor de gradul ! şi al !l-lea 

4 



.. 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an fiscal Încheiat 
(potrivit arI. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal , cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din s trăinătate. 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul prestatlObiectul Venitul anual 
numele,adresa !!enerator de venit .... . Încasat 

1. Venituri din salarii -
1.1. Titular 

~ 
1.2. So\!so\ie ~ 

~ 
1.3. Copii ~ 

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

2. Venituri din activilă/i independente 

2.1. Titular - -- --- ~ 
2.2. So\!so\ie ------ ----1--
3. Venituri din cedareafolosill/ei bunurilor . ' 

, ., 
3. 1. Titu lar ---- ------3.2. So\!so\ie 

--------- ---r---... 
4. Venituri din investitii 

~ 

4. 1. Titular --- ~ 
4.2. So\!so\ie 

--------- ---
5. Venituri din pensii . . ,. 

5. 1. Titular 

---- -----5.2. So\!so\ie 

--------- ...... 
'-... 

6. Venituri din ac/iviră,i agricole . 
6.1. Titular 

--- -----6.2. So\!soţ i e 

--------- ----t--- ............. 

5 



.. 

. ~ine a rell~at veni~1 
Sursa venitului: Serviciul prestatlobiectul :Venitul anual 

. " Nume. adresa .I!enerator de venit tneasat 

7. Venilllri din premii şi din jocuri de noroc 
, 

7.1. Titul ar 

~ 
7.2. Solisoţ i e ............. 

--- -----7.3. Copii -------
8. Venituri din ~a'te surse' ~. ". ·"'!"i~ .. i '~ 

" 
II~ ~''C.?!';'''''''''';~~'Jj 

, ~ . 
8. 1. Titu lar -

-------8.2. Solisoţ i e ......... 
"-
~ 

8.3. Copii -------
Prezenta decla ra lie constituie act public ş i răspund potrivit legii penale pentru inexactita tea sau 

caracterul incomplet a l da telor menlionate. 

Da ta corn pletă rii 

~ G-
. ............. . : ...... ' ..... . .. / ţ!.· .~ .w. ; . ?~/r; ...... 

6 
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DECLARA ŢIE DE AVERE 

I . 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că Împreună cu familial ) detin următoarele: 

1· 

* 1) Prin familie se inţe l ege SOIul/soţ i a ş i copii i a fl a ţi in Întretinerea acestora . 

r. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele afl ate in alte ţări . 

.. , '.!!- " 
1· Categoria· Anul Adresa sau zona 

dobândirii 

/oj)kJ. 1. 1co~. 
I 

Suprafala Cota-
parte 

I?J /00 . 
( 

Modul de I '~ Titularull
) '~ 

dobândire . . 
~-" r..}..ni{c i7(~':k.-Jj 

( 

* Categoriile indicate sunt : (1) agricol ; (2) forestier ; (3) intravi lan; (4) luciu de apă ; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se află În ci rcuitul civil. 

*2) La "Titular" se menţionează, in cazul bunurilor proprii. numele proprietarului (titul arul , soţu l/so ţ ia, cop ilul), 
iar În cazu l bunurilor in coproprietate, cota·parte ş i numele coproprietaril or. 

2. Clădiri 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv ce le aflate În alte Iări . 

Ad~a;~~u ~o';: •. o,, 
.,:; , . .1 <, Anul ·" . > Cota- . • Modul de Titular~12) Categoria* dobândirii Suprafata . parte dobândire 1 . 

7r>-:J/·d. 3'Z- 2- 1c07 l.lv(YI1, (ov. ~J/(t1t'ri C7 { ~ f).", /jI 
I 



" 

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă ; (4) s paţii comercia le/de 
producţi e. 

*2) La "Titu lar" se menţion ează , În cazu l bunuri lor proprii , numele proprietarului (titu larul , sotul /sotia, copilul), 
iar În cazul bunurilor În coproprietate. cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

II, Bunuri mobile 
\. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahtu"; şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse Înmatriculării , potrivit legii 

Natura Marca Nr. de bucăti Anul dc fabricatie Modul dedobândire 

---------. 
( 

/ 
/ 

( 

2. Bunuri sub formă de metale pretioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colectii de artă ş i 

numis matică, obiecte care fac pa rte din patrimoniul cultural naţional sau universa l, a căror va loare 
Îns umată d epăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate În proprietate, ind iferent dacă ele se a flă sau nu pe teritoriul României 

la momenlul declarării . 

Descriere sumară 
. 

, Anul dobândirii 
, 

Valoarea estima,.tă -

~ ') 

/ 
/ 
'-

m. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşt e 3.000 de euro fieca re, ş i bunuri imobile Înstrăinate În 
ultimele 12 luni 

.Natura bunului Data Persoana clltre' care s.a Forma ~ , ,~ 
Înstrăinat Înstrăinării " Înstrăinat Înstrăinării 

Valoarea 

( ) 
~ 

,.. 
.~t\I~ 

2 



IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv ca rdurile de credit , dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NO TĂ : 
Se vor declara inclusiv cele a fl ate În bănci sau in s tituţii finan ciare din s trăinătate. 

Institutia care administrează 1'" Ti. • Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi 
şi adresa acesteia c IpU • .< 

, 
1) 

/ 
I 
"-

' Categoriile indicate sunt: ( 1) cont curent sau echivalente (inclusiv cord); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumlliare (se vor declara cele af erente anuluifiscal anterior). 

2. Plasamente, inves titii directe ş i Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piată Însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inc lus iv investitiile ş i partic i păr ii . În stră in ătate. 

Emitent titlu/societatea în care persoana este • 
Tjpul·,. 

Număr de titluri! ,,, ' . 
actionar sau asociatlbeneficiar de împrumut cota de.participare 

VaJol\rea ,totală la zi 

-- , 
( J 

( 
'-

' Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valvare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); 
acţiuni sau părţi sociale În societăţi comerciale; (3) Împrumuturi acordate În nume personal. 

3 

C'OA. 
O ·v,('O 
~/G/ ... ~4? 

'V'-4( C'v 
V( 

(2) 

-- -- ---------------------------------



." 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

an: 
.. .. ... ... ... ...... . .. ......... . .. .... ............ ..... ............. .. ....... .... .. .... .. .. ... ..... .. .. ...... . ...... , ............ . 

...................... ..... .... .. ...... . .. ......... . ..... ................... ............... .. ..... . ... ... .... .. . ..... ... .............. . .. 
. .. .. , ........................ ........ .............. .... ......... .... ....... ....... ..... ......... ... ... ... ......... .. ....... ...... .... . 
NO T Ă : 
Se vor declara inclusiv ce le aflate În străinătate . 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garantii emise În beneficiul unui tert, bunuri achizitionate 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 stră inătate . 

' Cretlit~~ Contractâ t il!. anul Scadent la Valoare 

,/"\ , 

) 
( --

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fată de valoarea de piată, din 
partea un or persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi n aţ ionale sau 
institutii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanlii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro ' 

• 'Ci~e a ;~'ii1;fi?e~itJi : .... .:'; Sursa venJtului: rifJ ! il SeF'vjdnJ Pl"estatlObiectul '. I . VenItul an'ual 
'. ·numele; ·adresa generator de venit . Încasat 

1.1 . T itular 

1.2. Soţ/sot i e ./ 
/ , 

1.3 . Cop ii 

'Se exceplează de la declarare cadourile şi Iralariile IIzllale primile din par/ea rudelor de gradul l şi al ll-Iea 

4 



VlI. Venituri ale declarantului şi ale membrilor să i de familie, realizate În ultimul an fiscal Încheiat 
(potrivit arI. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ 
Se vor declara inclusiv ven iturile provenite din s tră inătate. 

Cine : rea!izat ~enitul Sursa venitului: Serviciul prestatfObiectul . Venitul anual 
.,. numele,·adresa eenerator de venit Încasat 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 0=1>'/ Jt!r/c lJ71irc..k-·' . f?-k//'....t '7Î '1CO 
IJr//V';('t"c ':(;) )1'/ 11 4r}Uv-",' ~1: Cd!1,/r; 1/7 0 

1.2. SoVsoţ i e o, .r. fu!.I]Y/" ~Ji.r /. l." k!c(f:". 10 'zreo 

1.3 . Copii 

2. Venituri din activită/i independeme 
~' r _. .' 

2.1. Ti tul ar 

2.2. SoVsoţi e 

3, Venituri din cedareafolosin/ei bunurilor . . 
- ' '" '" 

3. 1. Titular 

3,2 . SoVsoţ ie 

4. Veni/ur i din investi/ ii 

4, 1. Titu lar 

4.2. SoVsoţi e 

5, Veniiuri din p ensii 
. 

5,1. Titular 

5,2, SoVsoţi e 

6, Venituri din aClivilăJi agricole 

6, 1, Titular 

6,2. SoVso ţi e 

r 1-
~'V~ 

5 



-;c 
Sursa venitului: Serviciul prestatlobiec,tf.~\~ I\~enitul anual 

~~~e II, realizat ~!.I!}tul ,1 C' • ;;', Nume, adresa : . . " ti:enerator de venit incasat ' . 
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc , 

7.1. Titular 

7.2. Sot/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse ' " , 
8.1. Titular 

8.2. Sot/soţie 

8.3. Copii 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracteru l incomplet al da telor menţionate, 

Data completării Semnătura 

" .... .I!. 0. .. 1?!.~ ..... ........ ~ 

6 



DECLARA TIE DE AVERE , 

Subsemnatul/Subsemnata, _ q::o C.f) () It/?/' /) ~ \ 1+ . ' având functia 
de f!.J:?:f'e-eer-{r la .4 pc; ~ 8 +r'c..E- H.~e.<C:.t1<yt:;. . , 

CNP I,cS~ \ CCJt~,domiciiiul CeC{ 'io-pccr' Ur. 37 ~ '(qcl('cel3·-
~~~(-Y . I!I , 

cunoscând prevlMleriie art, 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că Împreună CII familia 1) deţin următoarele: 

*1) Prin familie se înţelege soţu Usoţia şi copii i aflaţi în întreţinerea acestora. 

1, Bunuri imobile 

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

' ") , 
50 ,'( 4-

* Categorii le indicate sunt: (1) agricol ; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se află În c ircuitul c ivil. 

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

2. Clădiri 

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

1 



IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fond uri de investiţii, forme echivalente de economisi re ş i investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele afl ate în bănc i sau instituţii financiare din străinătate . 

, M ".;. •• 

Deschis în anul 
~ ; rJ ' . '.;,. "',, '," '.',1.' ~ ,Sold/.valoare la zi 

• ~...... ..; .'0. '. ~._ .• 

) 7 / /' 

/ / / / / 
/ / / / / 

/ / / / / 
1"--" / / / / / 

/ / / / / 
i- I I 1 / --

*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, investi ţii directe ş i împ rumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă în s umată a tuturor 
acestora depă şeşte 5.000 de euro 

NO T Ă: 
Se vor dec lara inclusiv investi ţii l e ş i participări le în străină ta te . 

*Ca/egoriile indicate sunt: (I ) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat. certificate. obligaţiuni): (2) 
acţiuni sau pălfi sociale În societăţi comerciale; (3) Împrumuturi acordate În nume personal. 

3 CONFORM CU 
ORIGINALUl. 



VII. Venituri a le declarantul ui şi ale membrilor săi de famili e, realizate În ultimul a n fisca l incheiat 
(potrivit a r!. 41 din Legea nr. 571/2003 p r ivind Codul fisca l, cu modificările şi completăril e ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate . 

")~~~I t;';~;~5-~;:~~;r,.'~i;;-;;'~" '. ~ ;;~:i' '. 
. . .' '," . . . ". . . , ..... " ' . I ·:;:,."J,····", 

1. Venituri din salarii 

1. 1. Titular c.Oro • -c-P (3, Hc-eCJ..t(~ 

.---

1.2. ~v ~ Jvţie leo 'H î R t-ei () <:=- H. t.1 ţ,1 e -; 
AvS7e rIJ. 

1.3. Copii -
-

\[7. Ve ,i , ei din .c.,. 'nf; .J. j . 
U~" >HUl' 

12.1. Titular -
-

2.2, Soţ/soţie -
-

3. Venituri din ~Mar'" i'n ' L _:1. 
'I~' v ....... .. v 

13.1. Titular -
-

3.2 . Suv >ufi" --4.' '7. ~,,,"" i" " . " '. , . ',. .... ,': ;,' ," 
, <. ,,'" "" ~J"I" . 

4 .1. Titular -
-

rl.2, SOţ/ouţiL -
-

5. Venituri din pensii . 

15.1. Titular -
-

5.2. ,s"V>Ufi" -
-

6. Venitilri din u~" v,iă!i "'l>"'" . 1. 

6.1. Titular 4P/ 4-
-

6.2.~ţ/s<Jţie -
-

5 

Serviciul presta tJObieetid . anuÎlI , 
'. .'. Itor dev~Dit ",;':.' I i ;.~~~~~~~ {.~~;; 
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CONFORM CU 
ORIGINALUL 



, . 

DECLARAŢIE DE AVERE 

SUbsemnatul/Subs~, !3 L!~ /fI/V CIIGOfill!-ii - ,f-~ bitI! , având funcţia 
de COf(Si'li&:. [OC1/ la COt(Sd/{// (oUL TDPtb , 
CN P N30lţ2:;!!(}Ol!i , domiciliul SiT /!,Î-ft1/ 1/,( ·1.30 C1J!1 .7lJl't6, C1~S'~J2 

I 

cunoscând prevederile arI. 292 din Codul penal privind fal sul În declaraţii , declar pe proprie răspundere 
că Împreună cu familia' ) deţin următoarele: 

* 1) Prin famili e se Înţe l ege sOiu l/soţi a şi copi ii aflaţi În Întreţinerea acesto ra 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate În a lte ţă ri . 

o Anul l ' Adresa sau zona ' Categoria * - dobândirii 

~ 

Cota-
Suprafaţa ~ parte 

Modul de Titularul') 
dobândire 

----
* Categoriile ind icate sunt : (1 ) agricol ; (2) forestier; (3) intrav ilan ; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 

extravilane. dacă se a fl ă În c ircuitul civil. 
*2) La "Titular" se menţionează, În cazul bunuril or proprii. numele proprietarului (titul arul , soţu l/soţia , copi lul). 

iar În cazul bunuril or În coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietaril or. 

2. Clădiri 

NO TĂ : 
Se vor declara inclus iv cele aflate În alte ţări . 

o ,Adresa sau zona Categoria* Anul 
Suprafata 

Cota- Modul de Titularul2
) 

dobândiril parte dobândire 

IB/~ I(l./J{ (1JJ:-?S-f'{11 2ţlP7 1J'~mZ- 1/1 vYor~,-u f,1&i9.f L1i/.N c,· 

o~~.9?, I JjCff1lho/di,f/i-; ,20/7 .3~ /J7 
'L {Iz eUI"II'''IK./JU e;fftw '-;t~~~ 



. " 

* Categoriil e indicate sunt: ( 1) apartament; (2) casă de locuit ; (3) casă de vacanlă ; (4) spa ţii comerciale/de 
produetie . 

*2) La "Titu lar" se menţi onează, in cazul bunurilor proprii , numele proprietarului (titul arul , soţul/soţi a , copi lul), 
iar in cazul bu nuril or in coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietari lor. 

IT. Bunuri mobile 
1. Autove hicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şa lupe , iahturi ş i alte mijloace de tra nsport 

care sunt supuse inmatriculării, potrivit legii 

Natura Marca Nr, de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire , 

II UTo I{) ZISI'? GoU~ t? /.93'5 Ci/ 1'1 ~,i L1.eE 

I tftJ?OT1.JZf'J'1-f ,t {II -9 NI- I ;V>O/ C</ I '/" fi IJ '".UlR-G 
/f(J/O /lIIUS t1 .MD!9- JVI'8/! -yOvt9" 1 2PD2- Cu HI'.1 C/J'€E 

2. Bunuri sub formă de metale pretioase, bijuterii, obiecte de artă ş i de cult , colectii de artă ş i 

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sa u uni versal, a căror va loare 
Însumată depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate În proprietate, indiferent dacă e le se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

Descrier e sumară 
- . 

Anul dobândirii I ~ Valoarea esiimată . 

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

III. Bunuri mobile, a căror va loare depăşeşte 3.000 de euro fi ecare, şi bunuri imobile Înstrăinate În 
ultimele 12 luni 

~atiira bunului"" II Data Persoana către care's-a Forma ... .. 
°V':il~at:ea 

' o~ 

instrăinat " Înstrăinării II Înstrăinat Înstrăinării 

n -u, 
2 



.. 

IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisi re şi investire, 
inclusiv eardurile de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate În bănci sau instituţ ii financiare din străinătate . 

Instituţia care administrează 
Tipul" Valuta DescHis În anul Sold/valoare la zi 

si ad resa acesteia 

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

-----
V 

------
---------

-------------~ 
' Categoriile indicate sunt: (1 ) cont curent sau echivalente (inclusiv cord); (2) depozit bancar sau 

echivalente; (3) fonduri de investi(ii sau echivalente, inclusiv fo nduri private de pensii sau alte sisteme CI/ 

aCl/lnulare (se vor declara cele aferente anuluiflscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piată Însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor dec lara inclusiv invest iţiil e şi participări le În străi n ătate. 

Emitent titlu/societatea in care ·perSoana este 1· .. . Număr de'tilluri/ Vaioa~ea totală la zi 
actionar sau asociatlbeneficiar de imprumut Tipul";"', I~ta de participare 

--
-----------

--------------
----------c 

' Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare de(inl/te (titlllri de stat, certificate, obliga(iuni): (2) 
ac(iuni sau păr(i sociale În sOCielă(i comerciale; (3) Împrumuturi acordale În nume personal. 

3 
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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 ce le aflate in stră inătate . 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garantii emise În beneficiul unui tert, bunuri achizitionate În sistem leasing ş i alte 

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

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in s trăinătate . 

.. 
6editor Contr,llctai"in anul . Scad: nt la Valoare .. , 

-----V--

-------~ 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fală de valoarea de pială, din 
partea unor persoane, organizatii, societăti comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
in stituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garantii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro ' 

C· '. r . l Sursa venitului: ·': ,: Serviciul prestaţlObhicfUI ~, 1 ::r'f~itULanual : .. lUe a rea lZat vemtu 
numele adresa eenerator ile venit , IOcasat ' 

1 1 .. -
1.2. So{/solie 

-----L3C~ 

~ 

'Se exceptează de la declarare cadourile şi trala(iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al Il-Iea 

4 



VII. Venituri ale declara nlulu i şi ale membrilor să i de familie, realizale În ultimul an fiscal Încheial 
(potrivit ar!. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv venilurile provenite din străinătate . 

Cine a ~aliz'lt venj~1 Sursa venitului: Serviciul prestatlObiectul Venitul anual 
numele, adresa eenerator de venit Incasat 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titu lar . 4 JI/J car/w ff-? II fU. J-t H/>:I i..rnp /v,f /2 . (XO I .. (V' 

1.>?7 g;f.f~ I I'/z. 139 J "S 

1.2. Soţ/soti e r'c. JlVlN5tF171j rit 2~ .. ()OI!) Iet' 
1.1 tii it - lff,cCtl l/j N t: 

1.3. Copi i 

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

2.1. Titular 

2.2. Soţ/so tie 

3. Venituri din cedarea j olosin/ei bunuri/or 
, , . 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/so ti e 

4. Venituri din investiţii 

4.1. Titu lar 

4.2. Soţ/so ti e 

5. Venituri din pensii ~ ....... - , 
~ 

, ; 
5. 1. Titular 

5.2. Soţ/soti e 

6. Venituri din activită/i agricole 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soti e 

5 



. Sursa venitului: Serviciul preStatlobiectul I 'Venitul anual 
Cine a realizat venitul Nume. adresa generator de venit" incasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7. 1. Titular 

7.2. Sot/soţie 

7.3. Copi i 

8. Venituri din alte surse . " 

8.1. Titular 

8.2. Sot/soţi e 

8.3. Copii 

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

Dala completării Semnătura 

"..1. ?J!. t..ţ~ 1. ( . •........ ~ 

6 
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. ' 

DECLARAŢIE DE AVERE 

, având funcţia 
~ V , " 1t3J-?;J, 

..-.. ..:J . - / 
Ie// c,::::/ / 

> 

cunoscând prevederile arI. 292 din Codul penal privind falsul În decla raţii , declar pe proprie răspundere 
că Împreună cu famili a ' ) deţin următoarele: 

*1) Prin famil ie se inţe lege soţu l/soţ ia şi copi ii aflaţi in in t reţ inerea acestora. 

1. Bunuri imobil e 

1. Terenuri 
NOTĂ: 
Se vor dec lara inclusiv ce le afl ate in alte ţă ri . 

I~~~ .. , =~~ IlŢcategoria;< 
o,', . 

Anuf~ 
.oi> ' dresa sl!u z~?a dobâniiiriL 

-----

S~r.::fata I ~Cota-' parfe 

-------
~ 

II Modul de . ~ . 

dobândire 
Titularul' ) 

------
* Categori ile indicate sunt : ( 1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan ; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 

extrav ilane, dacă se a fl ă in circuitul civi l. 
*2) La "Titular" se menţ io nează, in cazu l bunuri lor proprii , numele proprietarului (t itul arul, soţu l/so ţ ia, copi lul), 

iar in cazul bun uril or in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietar il or. 

2. Clădiri 

NO T Ă : 
Se vor declara inclus iv cele a fl ate in alte ţări . 

t:'d~S: sa~:ona Anul . 
. 

1,I@ota" Modul de 
Titularul2

) f;l: 
~ Categoria" Suprafal} dobândirii! parte e 1'" dobândire o o ~., , 

--------> --
----- ----

----- -



" 

* Categoriil e ind icate sunt : ( 1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţi i comerciale/de 
producţi e. 

*2) La "Titular" se menţ ionează, in cazul bunurilor propri i, numele proprietarului (titu larul , soţul/soţ i a , copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

II. Bunuri mobil e 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

CHrc sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Natura Marca 
~ Nr,:,ile !,ucăli . An ul de fabricatie Modul de dobândire . 

-. 
-~ -. 

-----/' 

/ 
V 

/ - . C __ 

2. BUlluri sub formă de metale pre(ioase, bijuterii , obiecte de artă ş i de cult, colec(ii de artă şi 

numis matică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
Îllsurnată depăşeşte 5.000 de euro 

NO T Ă 
Se vor menţiona toate bunurile aflate in prop rietate, ind iferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul decla rări i . 

Descriere su~a'ră Anul dobândirii Valoarea estimatli . 

-~ 
~ 

~ 
z:. -.' 

ID. Bunuri mobile, a căror va loare depăşeşte 3.000 de euro fiecare , şi bunuri imobile Înstrăinate În 
ultimele 12 luni 

Natura bunului Data - 'Persoana către care s-a Forma 
II Valoarea 

.. 

Înstrăinat înstrăinării Înstrăiria"f instrăinării 

---
~ -

'VIV, 

2 

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



IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NO TĂ : 
Se vor dec lara inclusiv cele anate În bănci sau instituţii financiare din s tră inătate . 

fi Institutia circ ailminii"trează '. T~uÎ*" .. 
D~srhis în anul 

, 
. . Sold/v;loare If zi 

,. 
şi adresa acesteia 

Valuta 

. 

/ 
~ 

V-
~ 

/' 

V 
//' 

· Categoriile indicate sunt: ( 1) cont curent sau echivalente (il/clusiv card) : (2) depozit bancar sau 
echivalenle: (3) fonduri de investi(ii sau echivalente. inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferenle anuluijiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă Însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NO TĂ : 
Se vor dec la ra inc lus iv in vestiţ i il e ş i partic ipă ri le in străi năt a te. 

:" Emit~t titlu/societatea În care.persoana este " I ..... NUîuăr ac titluri! 
1."Valoarca tOf~ă la zi aelionar sau asociatlbeneficiar de Împrumut Tipul" cota de participare 

, ----~ 
~ 

~ . 

~ 

·Categoriile indicate SUnl: (/) hârtii de valoare de(inute (iitluri de stat. certificate. obligaţiuni): (2) 
ac(i uni sau păr/i sociale În soc ietă(i comerciale: (3) Împrumuturi acordate in nume personal. 

3 



3. Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

NOTĂ : 
Se vor declara inclus iv cele afiate În străinătate. 

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

asemellea bUlluri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pas ivele financiare acumulate În străinătate . 

Creditor Conţr,a,ctat in anul Scadent la,L 1" Valoare '." -' , , 

-~ 

/ 
~ 

~ 

C -

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăti naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garantii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro' 

L;qn~ realizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul prestatiObiectul . Veuitul anual . 
numele, adresa ltill ~,_ ~enerator de venit fncasat !<Il 

1.1. Titular '- - - - -

----V 
1.2. Soţ/soţie -

--~ 1.3. Copi i /"/ 
~ -

'Se exceplează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primile din partea rudelor de gradul! şi al !I-Iea 

4 



• 

. ' 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat 
(potrivit ar!. 41 din Legea nr. 571 /2003 privind Codul fiscal , cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ 
Se vor dec lara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cine a rear~at venitul : •... ' \ '. 
Sursa venitului: . Serviciul prestatlObiectu'l . Venitul anual 
numele. adresa .,. .... '< •. eimerator de venit .,. I ·~" : incasat ,. 

l. Venituri din salarii 

1.1. Titular l,i'4J'~, 1f ~{t/4Â-1 5,;'MJ, 't/ - ~.C/~,! ///;~J? 
/pjJe..'!/! 1J/Y/~',v-/ 

1.2. Sot/so ţi e 

------r---... 
1.3. Copii "'\ 

,,; 
2. Venituri din activităji independente / 
2. 1. Titular / 

/ 
2.2. Sot/soţi e / 

/ 
3. Venituri din cedarea jolosinlei bunurilor . / . ':.. , .• . , . . -
3. 1. Titular / 

/ 
3.2. Sot/so ţi e / . 

f../' 

4. Venituri din investiţii 
, .: 

4.1. Titular 

4.2. Sot/soţ ie / 
~ 

5. Venituri din pensii f '" 
. :, .' . , /' ~ ;." 

5. 1. Titular / 
/ 

5.2. Sot/so ţi e / 
/.. -

6. Venituri din activităJi agricole - .. 
6. 1. Titular ~ 

..........., 

. ------
6.2. Sot/sotie ~ -... -

.. - -. 

5 
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• 

Sursa venitului: - Serviciul prestatloliiectul Yenitul anual 
Cine a realizat venitul 

"Nume, adresa 2enerator,de 'venit '.'') incasat 
-

7. Venitllri din premii şi din j ocuri de noroc 

7, 1. Titular t-

--V 
7.2 , Sot/solie / 

/ 
7,3, Copi i /' 

c -
8, Venituri din alte Slirse " C . .' . ',' 
8, 1, Titular - - / 
8,2, Sot/soţi e / 

/ 
8,3, Copi i 

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

Data completării Semnătura 

. ! r?,p0., .. !.??/.f... .. .. .... . ~ ... ; 

6 
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DECLARA ŢIE DE AVERE 

SUbs~tUI/SUbSemnata, 
de il ~{E t'?Ertt 

CNP j 79)J{) tI! { )Q 74 

la 

, domiciliul 

, având funcţia 
(JQ/""/t/tYEJ rc) .. ~,-c--

cunoscând prevederile arI. 292 din C odul penal privind fal sul În decla raţii , declar pe proprie răspundere 
că Împreună cu familia' ) deţin următoarele: 

*1) Prin fa milie se Înţe lege soţul/so ţ ia ş i copiii a fl aţi În Întreţine rea acestora , 

J. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ: 
Se vor declara inclus iv ce le a fl ate În al te ţă ri , 

,-Ailr~sl sau ~na " "," 
11:,iCategoria* 'I ':: Anu1 ~':" 

,~'doliândir.ii 

- ~ -
- --

-- - -
- - --

. ~',. .. " Cota- " " Modul d~;,} I ~ '~;i -:~:,~ " : Suprafala 1"- Titular,u'Il~ ~' 
' 'Plirte dobândire' ',', . ~ .~,:., >'~ 

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

~ ~ 
~ -

- __ o 

--
* Categoriile indicate sunt: (1 ) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luci u de apă; (5) alte categorii de terenuri 

ex travilane, dacă se a fl ă În ci rcui tul c ivi l. 
*2) La "Titular" se menl ionează, În cazul bunurilor proprii, numele proprie tarului (ti tularul, SOlul/SOl ia, copi lul), 

iar În cazul bunurilor În copropri etate, cota-parte şi numele coproprietaril oL 

2. Clădiri 

NOTĂ: 
Se vor decla ra inclusiv ce le afl ate În alte ţăr i , 

, , . Anul ~ 
, .... 

'Cota- Modul de:;,'; ,,' ' 

A11esa sau zona categoria* dobândirii Suprafaţa parte dobân!lire ' , 
~, TituJarul2) 

. , 

,uPlt:"7' / VI bul, df" IU / )014 71 //z ('vrn,d",arl' 
?(}I'8<U Pad 
?OPE-S;v N "'M 

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

~ 

_. - -- --

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



* Categorii le indi cate sunt : (1) apartament ; (2) casă de locuit; (3) casă de vacan~ă ; (4) spa~ii comercial e/de 
producţie . 

*2) La "Titular" se men~ionează, În cazul bunurilor proprii , numele proprietarului (titu laru l, soţu l/so tia, copilul), 
iar În cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte ş i 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". " 1 ; ,Marca ... Nr. de bucăţi . Anul~e fabricatie Modul de dobândire . 
'- - - - -

-- - --
--- -

~ 

- ~ 
~ --
-- - ~ -

- - --
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 mentiona toate bunurile aflate În proprietate, indiferent dacă e le se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării . 

,e. 
, D~scrie~ţ s~~arli - Anul\!,obândirtt . .-,. ;.,. _ Valoa[~a es.tl.m~ţ~.'· 'O:. .,0 .. : 

~ - ~ 

-
- --
'- ,-

- --
III. Bunuri mobile, a căror va loare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile Înstrăinate În 

ultimele 12 luni 

Na:fura bunului "i'i H~:Data .; ~. Persoana către care s-a . Forma Valoarea " instrăinat . instrăinlirii. instrăinat OI " tnstrăinării 

~ - - - -
./ - - -
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rv. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire ş i investire, 
inclusiv cardurile de credit , dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NO T Ă : 
Se vor declara inclusiv cele afi ate in bănc i sau in st ituţ i i fi nanciare din stră inăt ate . 

Institutia care admiriistreazA Tiplll* Val!l.ta :Deschis În anul Sold/va!o;'~ iâ'~rC .. 
şi adresa acesteia 

-.- ~ 
--

- -~ ~ -
- -~ - -

--- - - - -

- - -- -
- - - --

- '-
~ --

· Categoriile indicate sunt: (J ) cont curent sau echivalente (inclusiv cord); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) f onduri de investi/ii sau echivalente, inclusiv f onduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluifiscol anterior). 

2. Plasamente, investitii directe ş i Împrumuturi acordate, d a că valoarea de piată Însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv i nvesti ţ iil e ş i part ic ipilrile În stră inătate . 

I·~ ,~~l:ent titlit/societatea În carepe~îi?6il\ e~te I ":~V . ' i~~(: i ;i~rm~f~~e 1itluri/ ' 
. .:. 

' ''Vai~t~.!'t~t~~ Iă<zi' ' . ac ionar sau asociatlbencficiilr de Îm rumul':,: 1: ~ ~~!1; :. cota de al'ticipare . : :::k'':;' , '~::;: :::. 

-- -.-
- - -. 

- _. - -- - - --
~ - --

- - -
· Categoriile indicate sunt: (J ) hârtii de valoare delinute (titluri de stat, certificate, 

aCliuni sau părli sociale În socie tăli comerciale; (3) Împrumuturi acordate În nume personal. 
obligaliuni); (2) 
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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 ce le afl ate În stră inătat e . 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan lii emise În beneficiul unui terl, bunuri achizitionate În sistem leasing ş i alte 

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

NOTĂ : 
Se vor dec lara inclusiv pas ive le financiare acumulate in s trăi nătate. 

Creditor 
, .;.. ", ' 1 " l ' Scadent la ""' . ' ., Contractat n ann . yaloare 

"~ 

- --- -
- --- -
--

~ 

- - -

- -" "-
VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fată de valoarea de pia tă, din 

partea unor persoane, organizatii, societăti comerciale, regii autonome, companii/societăti nationale sau 
institutii publice româ n eş ti sau străine , inclusiv burse, credite, ga rantii, decontă ri de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeş te 500 de euro ' 

c- " . I':~i " {-'I . Sursa veilitidui: Serviciul p'restătlObiecţul Venitul anual 
IDe a rea JZa veDi u 

numele,- adresa eeneraloJ1 de venit ~',incasat ". 

1.1. Titular - - "- -

-- - -

1.2. Soţ/soţie - " _. -
~ - ~-

1.3. Copii - ~ -
-

~.-

'Se exceptează de la declarare cadourile şi tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al Il-Iea 

4 
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VII . Ve nituri a le decla ra ntului ş i ale membrilor să i de familie, realizate În ultimul a n fiscal Încheia t 
(potrivit a rt. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modifică rile şi completă ri l e ulterioa re) 

NOTĂ : 
Se vor dec lara inclusiv veniturile proven ite din st ră i nătate . 

' C ;2?'~"t 'I~:;~ t '::f:tiii ·.';;'t ' '~ Su rsa,venitului : Y 
ID~ a ea IZa veDl ,. '"""'''';;:",, "; ' " .' ., .numele, adresa 

Serviciul (lrestatlObiectul 1"Y,enitul anual ' 
I '." eenerator de venit incasat 

1, Venituri din salarii 

1, 1, Titular fl!)!-I/I/<-I f> ( cJ f'Lt' . /(E-FEf.'€rI , II 36'/;;-

1,2, SoVsolie J F1 C/Jns, 5'crVeK/H (It .POD !It: 4.2- 000 

1.3, Copii PofŢjtu ('R.i", PriA tful/P ŢIE $ ,P,- / S6 

2, Venituri din acrivită/i independente . ·-u"j <-: :LS;"" 1·.~ • , -;-

2,1. Titu lar '7 

/ 
2,2. SoVsolie / 

// 

J Venituri din ceăareajolosinlei bzmuriloP> '" f·:· .,:: " ,,0, . '1;>, "~ ~,' i:, ,~' i!! ' '-yv" 
3, 1. Titular 

) 
3,2, SoVsolie / 

/' 
4, Venitllri din investi/ii : ',',," "'~"\.;" ~.,t' .'~ 

~I 

, 
" :.;;' , 

, 

4, 1, Titular 

) 
4.2. SoVsol ie ,/ 

.----/ 
5. Venituri din pensii . 

" 
. 

5,1. Titu lar 

') 
5,2, SoVsolie -7 

~., 
6, Venituri din activităţi agricole ' f ''" "~,O, .' ~:f 

6. 1. Titular 
~ .~ 

/ 
6,2, Sot/SOlie / 

5 



,,;;; ::" .\'.:.:>' '.,.''; 
;~,~/,v'f! 'Iri~ . 1f:i!& .. ~~ 1, .; U!~~P",,,; .;~""~ {venI( ,1 

7. Venituri din premii şi din joc1iri de noroc .. ,; 

7.1. Titular 

/ 
7.2. C " y ,i" / 

/ 
7.3. Copii / 

L----
[8. Venituri din alte surse ~" - , ".~ . 
8.1. Titular 

~ ) 
8.2. s, d. L 

/ 
8.3. Copii ( 

Prezenta decla ratie constituie act public ş i răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate. 

Data completării Semnătura 

...... .!. J .. ~ { .. ~ '!/? .... · .... ·· .... ··if/.. .. ·· .. ·· .. 
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DECLARA ŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de i i10(l(CT-oflf CLS 

, având functi a 
la 

CNP J-.:{"orJ±A1 00 :J0_ , domiciliul 

cunoscând prevederile arI. 292 din Codul penal privind falsul În declaratii, declar pe proprie răspundere 
că Împreună cu familial ) detin următoarele: 

* 1) Prin familie se Înte lege sotu l/sotia şi cop iii afla ti În Întret inerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor dec lara inc lusiv cele aflate in alte I ă ri . 

":t.. !!!!J..:. . 
A~res,a, ~au !-0in)~ .. 1,:( ;~." : ~âteg~D.~*r.Ll I :" ~ Anul . 

dob4nahii ~ 

~ - -
işiJpf~r~t:î Cotac,,", 

parte 

- -

- Modul de ~~ţ.;. .. ',' 
) dobândire " k / fitidarull) 

- -

* Categoriile indicate sunt : ( 1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan ; (4) luc iu de apă ; (5) a lte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se află in c ircuitul civi l. 

*2) La "Titular" Se menlionează, in cazul bunurilor proprii. numele propri etarului (titul arul , sOlul /soli a, copilul), 
iar in cazu l bunuril or in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietar ilo r. 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în a lte tări . 

~ .. Adr.*a~~~ ZOri'fio,F' .... I~ategorit . Anul 
SU~':llfata . 

Cota- o Modulde '. ;.f"tui' '' 12i iii. 
dobânilirii parte :dobândire I ' ,,1: ::l,I.ru _ •. 

- ~ - - - - -



* Categoriile indicate sunt : (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacantă ; (4) sp aţi i comercialelde 
producţie. 

*2) La "Titular" se mentionează , in cazu l bunurilor propri i, numele proprietaru lui (titul arul , so\u llsotia, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate. cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

II. Bunuri mobile 
l. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi ş i alte mijloace de transport 

care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii 

Natura Marca Nr. de bucăţi A!lul de fabricaţie Modul de dobândire 

IIA1JÎD /uiJ.-tj-/ Dt fL 1:b'lf7 '{.fl- i 'lpo '1 <-
CU It J" Id. VWt (/! 1" 

/JlI.JiO 7J vtl 0f11 .oI/' VI t4'1illlA-' ) )t} Cj L7 "-Cu It( , fI;J. tI/4fr/f!.' 

2. Bunuri sub formă de metale pretioase, bijuterii , obiecte de a rtă ş i de cult, colectii de arhi şi 

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sa u universa l, a căror valoa re 
Însumată depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor mentiona toate bunurile afl ate in proprietate, ind iferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul Românie i 

la momentul declarăr ii . 

. tttnescriere sumară " i,; Anul dobândirii Valoarea esti'!lată . 

~ 
~ -

m. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imob ile Înstrăin ate În 
ultimele 12 luni 

Natura bunului . Data .': 1. '. iPersoan'a cătn care s-a Forma 
. 

·7j\.:;~ ·· "' . 
Înstrăinat instrăinărU 1:'-' .' Înstrăinat .. Înstrăinării . ,', Valoarea . :,' ,. .' . 

- - - - - -

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 dec lara inclusiv cele aflate în bănci sau in stituţii financiare din străinătate . 

car.e reaza : ' 
1< :r,iP'i'I' ::, 

"':.. ... .. !.\V i ;ţ·"·'~lÎtr '" ,,' ; '~: ~ 
I ' ", ,; '. -..:.;>; SI .'. ,,'i :::,C . i Nlituta " "':'\j. ~ ~~~ .~',.~ ']::,' .,u.~t •• ,., .,.,..~~ ;: '. 

- - - - -

'Categoriile indicate SUnl: (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 CII 

acumulare (se vor declara cele aferente anului jiscal anlerior). 

2. Plasamente, investiţii directe ş i Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă Însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor dec lara ÎnclusÎv investiţiil e şi participâril e În s tră inătate. 

~:;:tent titlu/societatea in care persoana' ,!iSte Tipul· ', ','Număr de titlufiliJ t Val' :~, 1);-;; l '1 ;° · 
. ac ionar sau asociatlbeneficiar.de Împrumut cota de participare . oare~ , ot~ ă a ZI 

-- - - -

' Categoriile indicate SUnl: (1) hârtii de valoare de/inute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
ac/iuni sau părţi sociale În societă(i comerciale; (3) Împrumuturi acordate În nume personal. 

J 

- - - - - - ------ ---



3. Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de cura pc 
an: 
............... .... ............ ..... .................................... .. ........................... ....... ........ ...... ....... .. .... ... 
....... ... ................ ... .... ... ....... .. ... ....... ....... ......... ................. ..... ..................... ... .. ...... ...... , .... . . 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv ce le aflate în străinătate . 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise În beneficiul unui terţ, bunuri achiziţ ionate În sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri , dacă va loarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de cura 

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

II , Creditor 
.c_ 

I " CoJltractat in anul Scadent la , ' ; ' ~: ' 
. , yaloar~ .;; 

- ~ - -

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fată de valoarea de piată, din 
partea Ullor persoane, organizaţii , societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi na(ionale sau 
institutii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garantii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro ' 

"C~o~' r "'~t- nit I 
' .. 

Sursa venituluit:.,\it; Servicjul prestatlObieCr~!~.: I ·.~~~a~~i-, lOe a t ea ~; ye,. u numele, adresa generator de venit incasat 

1.1. Titular - ~ 
~ 

1.2. Sot/soţie - - -

1.3. Copii - - ~ 

'Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uZlIale primite din partea rudelor de gradul! şi al !l-lea 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an fiscal Încheiat 
(potrivi t arI. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor dec lara inclusiv veniturile provenite din s trăinătate. 

Cine. ~\!ai~~1j~~.i~~ ':~ 
. o Sursa venitului: .'. I ~;~rviciul prestat!Obi~~tU.~tl~~i{u1 anual . 1,' "!nuti1ele, allresa ~ , . . eenerator de venit •. in"l:asal 

1. Venilllri din salarii 

1.1. Titu lar c.iZ,;-~o; 'IuJAIW 'liJvuf. ~t{l ; LlC,f)Fr /o.t aJ ) J., . ':rl0 J1i 
/ { I 

1.2. Soţ/solie 

1.3. Copii C~.lhtl<·l; 14mvţ;', ~OI/l1 ~ta J/fzt>r..rr If 'j)E '7 ÎM 11i ~ , { I ( 

2. Vetlituri din activităli independente ,~,. 
. :v.'! ,., " 

", .'.l ' 

2.1. Titu lar 

2.2. Soţ/solie 

3. V~nitllri din cedareajolosin/ei bunurilor 
, 

'T" N ". 
" ," .• " < j .. .- , 

3. 1. Titular 

3 .2. Soţ/soţie 

4. Venitllţ~dirf'inve'!ti/ii . J',l .'.Y >.,;; ~ ~'''ii.:~ ''' ~:':: \:'~~ .. ~ ,J ;.,":;'{.;:-" 
4. 1. Titular 

4.2. Soţ/soţ i e 

5. Venituri din pensii 
" 

. 
5.1. Titu lar 

5.2. Soţ/soţie 

'6. Venituri din-activităli'agricole .~~", { .,'.- .1!"';';' .. " : i;"~ .:1'," .. ' ,'- ~ . 
6. 1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 
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' . 

-~~~l;~l:-;·i):fii'-'-';·; '''·~!:jţ1~ ~1:" :: ; '~i-' ~"~,' ,.;' ~< :;"f: i: ::-;;:'::,."'-:;'.i', =~ 
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc :~ Ilo, ' . 
7, 1, Titular 

7,2, SotJso\ie 

7,3 , Copii 

8, Venituri din a/le s~e ':. ~~, ,,' .• 'ÂC' x' ..;' " : ["~O 

8.1. Titular 

8.2. Sn, l. n' ;e 

8.3 , Copii 

Prezenta d eclaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactita tea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnătura 

.............. r;r; ......... .. .. .. ... A~, or; .... 2v.!{ ... 
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DECLARAŢIE DE AVERE 

[ ,i i R/-{ · , având funclia ' \ ~ 
la P PI~AR IB- 710 PC- f { ( - ') , 

CNP ,domiciliul [ .oNp t&rl+-e, ~S p Ltfl?I (, ( 

cunoscând prevederile arI. 292 din Codul penal privind f.lIsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că Împreună cu familial ) deţin următoarele : 

* 1) Prin famili e se inlelege sOlul /soli a ş i co piii anali in intrelinerea acestora . 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor dec lara inclus iv ce le anate in alte Iă ri . 

. ~ ;~~ . l ' Categoria*i~ 'Anul<l'1I , 
~Adresa sau zona . 

dobândirli .' .' . . ": " 
Cota-

Şnp,:,fat~ . . ,parte · 
Modul de, ,--~ , ::.:. .. ~ : :, 

f dobândire . '-':'.iţ1llaruI1,!,: 

* Categori ile indi cate sunt: (1 ) agrico l: (2) fores tier: (3) intrav il an; (4) luci u de apă ; (5) alte categorii de terenuri 
ex travil ane, dacă se a n ă in circuitul c iv il. 

'2) La "Titul ar" se menlionează , in cazul bunuril or propri i, numele propri etarului (titularul , SOIul/SOlia, copilul), 
iar in cazul bunurilor in copropri etate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ: 
Se vor dec lara inclus iv ce le anate in alte I ă ri . 



* Categoriil e indicate sunt : ( 1) apartament ; (2) casă de locuit ; (3) casă de vaca nlă ; (4) s paţii comerciale/de 
producţie . 

*2) La "Titu lar" se menţi onează , În cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titul arul, soţul/soţia , copilul), 
iar În cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietari lor. 

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

care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii 

N3hira ";\ ·-c • :-~ " ;" MiircÎi ./,~>" N .... ·de buiăIi Anul d~' {ab!icafiti' h 'f~ . ~ ';'~r ~. 1: ~odul de~:obândlre 

- --- - - ~ 

--- -
- - -
- - - - -

~ - - - -
.-- --

~ -
2. BUlluri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă ş i de cult , colecţii de artă ş i 

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural nalional sau universal, a căror valoare 
Însumată depăşeşte 5.000 de euro 

NO TĂ: 
Se vor menţ iona toate bunurile anate in proprietate, ind iferent dacă ele se a nă sau nu pe teritoriul Românie i 

la momentu I deciarăr i i. 

, '/,1 . ~".- ;~'[I dobândirii 
. ." . . 

Descriere sumară Valoarea estimată 

- - ' 
-----

- ~ -
-- -

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

ultimele 12 luni 

Natura bunului lData ~· Persoana către care s-a Forma""-" II 
Valoarea 

',' 
Înstrăinat . insirăinării , Înstrăinat Înslrilinării 

- - - ,---- -

------ ~ - -
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IV. Active financiare 

l. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investitii, forme echiva lente de economisire şi investire, 
inclusiv cnrduri le de credit, dncă va loarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NO T Ă: 
Se vor dec lara inclusiv ce le aflate În bănc i sau instituţii financiare din stră inătate . 

Institutia care administrează"~ 
Tipul* Valut~ Deschis in anul .. Sold/valoare la zi 

si adresa acesteia 

- - - - -

- - - - -
- - - - - - ---- - - - - -
- ----- - - - -

- --- - - -

----- - - - - -
' Categoriile indicare sllnt: (1 ) com Cllrent sali echivaleme (inclllsiv card); (2) depozit bancar sau 

echivalente; (3) fonduri de investilii sau echivalente. inclusiv fondllri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele afereme anuluifiscal anterior). 

2. Plasamente, investitii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă Însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NO T Ă : 
Se vor declara inclus iv in vesti\iile şi parti c ipă ri le in s tră i nă ta te. 

Emitent titlu/societatea in care persoana este 
TlplJl* II 

Număr de titluri!' V;ioare;;'fot;iă Îâ' zi 
actionar sau asociatlbeneficiar de imprumut cota de particip-are 

- - - - -
- - - - -

- - - -
- - - -
- - - -

- - - - -
' Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare de(inute (titluri de stat, certificate, obliga(iuni); (2) 

ac(iuni sau păr(i sociale În socie tă(i comerciale; (3) Împrumuturi acordate În nume personal. 
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3. Alte active producă toa re de venituri nete, ca re Însumate de păşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

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

NOTĂ : 
Se vor dec lara inclusiv ce le afl ate În străi nătate . 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, ga ranlii emise În beneficiul unui terţ , bunuri achiziţionate În sistem leas ing ş i alte 

asemenea bunuri , dacă valO:lrca Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate În s tră inătate . 

"i: i ' . -,<' . t:~"1 " - -Sc» dent la . 1::' " •. , ., ''J.;ltQr ...f;; C$ tractat ilkallul ':i .. . Valoare 

- - - - - -

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

VI. Cadouri, servicii sau ava ntaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de pi a ţă, din 
partea unor persoane, organizaţii , societăli comerciale, regii autonome, compan ii/socie tă ţi n a ţi onale sau 
institulii publice româ n eş ti sau stră ine, inclusiv burse, credite, ga ra nlii , d econtă ri de cheltuieli , altele decâ t 
cele ale a ngajatorului, a căror valoare individu a lă depăşeşte 500 de euro' 

Clfte a rllalizat\enitul 
." Sursa venitnluii'!, Serviciul prestat/Qblectul Venitul âilllal 

numele, adresa I qc ~ I!cnerator de venit " Încasat 

1.1. Titular fJH fi. J/ r?fvFT?fNT lorfP<, . 
- -

1.2. Sot/soţi e ~ -
- -

1.3 . Copi i - ~ 

--- ~ 

' Se excep lează de la declarare cadvurile şi Irala(iile /lzlIale primile din parlea rlldelor de gradul I şi al lI-Iea. 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an liscal Încheiat 
(potrivit arI. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul liscal, cu modifică rile şi completă riie ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din stră inătate. 

,. Sursa venitului: Serviciul prestâtlObiectul . Venitul anual 
<rine a ~~alizat venitul numele, adresa ' , 1" !!enerator de venit ' incasat 

1. Venituri din salarii 

1, 1, Titul ar --- - -
1.2. Soţ/soţ ie - -- ~ 

1.3 , Copii ------- - - -
2, Venituri din actiVităţi independente ~ ~o':\.'~# ;:;:' :~ .... ~ '~,' 'o) "ţi 

.. ~~.1 
2, 1. Titular ---- - -
2,2, Soţ/so ţ i e ---- - - -
3. Venit~ri din cedarea jr;Jlosinţei bunurilor : " 'o.' ~ ~ ~} ~~;, ,;':'.<, ~- ':. 
3, 1, Titul ar ~ - - -

3.2, Soţ/soţ ie ~ - - ~ 

4. Venituri din investi/ii ~' ~"to,." 
4.1, Titular - - - -
4.2, Soţ/soţi e - - -
5, Venituri din pensii ; , . -~ -,' - " ~ , . ..... .-' " ' .. ,", 

5, 1, Titul ar - - - -
5,2, Soţ/so ţi e - - - - -
6, Venituri din activităli agricole o, '- ,:.I;.'_"~ .... , •• - . 

... , 

6, 1, Titu lar - - ---
6.2. Soţ/SO li e -

5 



... 
r:.; Sursa veDit~~~"i;.';; ~,erviciul prestatlobi!,~~I;II ' 1 yenitu~it.[~~ .. ,,,-E~t ll{~a.liz;~.t.~~~itu!". ';.J: '~"'; F..i.~Nume,adresa :'::· enerator de,:veDitT\:I !â.~.I!'·<tDcasat . 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titu lar ~ - -

7.2. SoVsol ie - - - -

7.3. Copii - - -
8. Venituri din alte surse 

. .. 
• ··h . 

8. 1. Titular - -- - -

8.2. SoVsolie - - - --
8.3. Copii --- -- --

Prezenta declaratie constituie act public ş i răspund potrivit legii penale pentru inexaetitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate. 

Data completării 

.. .1 j.::. Q .~ .. ~ . 2.QJ.~ ... ........ ~~~.ld:. ... .. . 
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" 

Su bsemnatul/ş:bsemnJ ta, 
de .Jfl.;u' tf . .l/ 1.. 

DECLARAJIE DE AVERE 
(ZO! ,) 

CNP /62i)/j ()/IO(,l3 , domiciliul 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere 
câ Împreună cu familial ) deţin următoarele: 

* 1) Prin familie se Înţe l ege soţul/so ţi a ş i copii i a fl a ţi În Întreţine rea acestora. 

1. Bunuri imobile 

l. Terenuri 
NO T Ă: 
Se vor declara inc lusiv cele aflate În alte ţ ări. 

~res:'sauO z~na Anul 
Categoria" dobândirii , 

/Cid't'~ 1 /994' 

Cota-
Suprafala parte 

t!6i~ 1/2 

Modul de , Tituiarull
) 

dobândire 

/~t'tr.v "'!?'" "~~UN" " 1 
~ ,-/n"~.· /,l,at 

< 

//0/.16 -/ / 2):;/2 / /O/N/J f2 tZ'U.4â/uii 
/qUt, % .. ,u" 

~ ~ 6:UI ''''c.dk. ~ 
/ / / / 

* Categoriile indicate sunt: (1) agrico l; (2) forestier; (3) intravilan ; (4) luci u de apă ; (5) a lte categorii de terenuri 
extravilanc, dacă se aOă În c ircuitul civil. 

*2) La "T itul ar" se men\ionează, În cazul bunuril or proprii, numel e proprietarului (t itularu l, soţul/soţia , copilul), 
iar În caz ul bunuril or În coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

2, Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor dec lara inc lusiv cele aflate În a lte ţări, 

; ,' Ad~~a~~~o~~ C~tegoria* Anul 
Sup':'.lfaPt 

Cota- l ' Modul 'de : :.~: ''!';: i'" 
dobândirii parte dobândire ' 

" Titularu") o 

7qJt';7 /)/. rl 2 199.1 IPV ttlfi ,12 'v 'hJ~tL(JcI ~~!!j/':?("I ~~ ~/):-, ·'!';"·N. '; ' f i 
/ I I , 



* Categoriil e ind icate sunt : ( 1) apanament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă ; (4) spaţii comerciale/de 
produc ţi e . 

*2) La "Titular" se menţion ează, în cazu l bunurilor proprii , numele proprietarului (titu larul , soţul/so ţi a , copilul), 
iar în cazul bunuri lor în copropri etate. cota·pan e şi num ele coproprietaril or. 

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

care sunt supuse Înmatriculării , potrivit legii 

Natuta ' . " .. ' ' Marca .. : 
Nr. de bucă!i AJiul de fabricaţie Modul de dobândire -' 

~llodl-1-</.J:tt/ tltlk.rJtX/"a<Xtl I ;,.-"tOY" âctd/.ld "1CvV 
/ ----_.-. "7 / 

/" , 
,/ 

"/,,, 

/ 

// 

.. 

2. BUlluri sub formă de metale pretioase, bijuterii , obiecte de artă şi de cult, colectii de artă şi 

numis matică , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a căror valoare 
Însumată depăşeşte 5.000 de euro 

NO T Ă : 
Se vor menţiona toate bunuril e aflate în proprietate, indiferent dacă ele se a fl ă sau nu pe teritoriul României 

la momentul dec l arării . 

Descriere sumară Anul dobândim Valoarea estimată 

.. 
~ 

/ 
/ 

/ 
c... .. --

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

II!. Nafura bunului "Data .• Persoana către care s-a Forma 
Valoarea 

' S" 
instJ!'iiinat ' instrăinlirii" : ' instrăinat '" .. instrăinării "ti 

- "7 
/ <-..... 
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IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investilii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NO TĂ : 
Se vor dec lara inclusiv cele aflate în bănc i sau i n s tituţii financiare din străi nătate . 

Instituţia care administr~ază 
Valuta DeschTs În anul 

. ; : . 

Tipul" SoIa/valoare la zi 
şi adresa acesteia ' " • '. c • " • 

.. --.'--_._ . .. -. - ", 

L f----

' Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cord); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului jiscal anterior). 

2. Plasa mente, investitii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piată Însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor dec lara inc lus iv investitiile ş i partic i pări le În s tră in ătate. 

1", Emitent titlulsoeietateJr in c1Îre pCr,Soana este . " .fii, Număr de titluri! .' . 
" actionar sau asociat/beneficiar de imprumut 

Tipul""· 
cota de participare 

Vl!!0area totală la zi . 
..-

__ o 

r', 
/ , 

/ 

.' 

1/ ' 
- ' 

' Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare de{inute (titluri de stat, certificate, obliga{iun i); (2) 
actiuni sau păr{i sociale În soc ie tăli 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 pc 
an: 

•••••••••••• • •••• • ••••••••••• • •••• • •••••• • •• ••• •••••••• 0.0 •• • • ••• • •••••• • •••• ••• • • ••• • •••• • •• ••••• •••• • ••••• • • • • •• •••••• •• • •• • • • • 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele afl ate În străinătate . 

V. Datorii 
Oebite, 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 dec lara inclusiv pasivele financiare acumulate În străinătate . 

... . ' . '~ . , 
' .. .. . 

. "Scadent la Valoare Creditor Contractat in anul 

~,f'1 G'ciI;<1 f J'2t.cci tKY)("k t( '2012 201/ -',., e V L . O OOj O V • 

/ 

VI. Cadouri , servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fată de valoarea de piată, din 
partea ullor persoane, organizatii, societăţ i comerciale, regii autonome, companii/societăti nationale sau 
institutii publice româneşti sau străine. inclusiv burse, credite, garantii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, li căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

. ~ cine a·~~aiih-f.~~itol ". "-.•.. . . 
1':W?Sorsa ven1foluJ:; '\ 

numele. adresa-";' 
r~.: şe7~!ul prestatiObiectul '-
l ' enerator de venit . 

I ,;~'Venitul anual 
• Încasat . 

1,1. Titular ~ !--._-

/ 
1.2. Soţ/so ţi e 

, 
/ 

. 
/ 

/ 

1.3. Copii ( 
-- . 

·Se exceptează de la declarare cadourile şi trataliile uzuale primite din partea rudelor de gradul ! şi al 11-lea 
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VII. Venituri ale declarantului ş i ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an liscal Încheiat 
(potrivit arI. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modifică rile şi completările ulterioa re) 

NOTĂ: 
Se vor dec lara inclusiv veni turile provenite din st răi nă tate. 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul prestatlObiectul Venitul anual 

. n~mele, adresa !!enerator de venit incasat 

1. Venituri din salarii ;-, -

f'a:ltdbz't( //,')0/ <Ard( ,.f17f'..v, a,!YJC/I")<"<.'-
r 

23 :J57& ' 1.1. Titular 

0;16-/ 
1.2. Soţ/soţie ) ~r.&(âa:::u ~,tdi t-.... yJ()k~1fl --x:,-iClll ,~, 22. ·3\%'& 

r 

,g.~. F-~- · r~"'1" 

1.3. Copii / 

2. Venituri din activită/i indepen dente 
" "" 

~, '; 
~ 

,:~t .~,. -~ , , .,,~ 

2. 1. Titu lar 

2.2. Soţ/soţ i e K'Mt0-ot"</ dt·tcu~ 4·Ji1"-n;1;';; C'C<'e.'e.'l:mi:l' ·r 2. , Xl.) f . 
;roi; /2JuCUf' --k~,iÎ. ~ 

3. Venituri din cedareajolosin/ei bunurilor / 
'. 

3.1. Titular 

- -- ____ o .> _.,. __ •••• 

3.2. Soţ/so ţi e '\ 
J 

4. Venituri din investi/ii 
. - ; ~;', ;, I 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţ i e 
/ 

/ 

5. Venituri din pensii / ll,· .. ' 
• 

5. 1. Titu lar 
. ' 

/ 
/ 

5.2. Soţ/so ţi e I 
( 

6. Venituri din activitii/i agricole \.. . 
6.1. Titu lar -'0 .• .- ... 

6.2. Soţ/soţie 

5 



" 

, 

Ci~e ~; ff.a~a~~enitul 
Sursa venitului: Serviciul prestatlobifctul I [ffit'i!tul a~~al 

ce . ,: Nume, adresa generator de venit .. .; incasat 
7. 'Ve.nilllri din premii şi dinjocuri de noroc '" . . . 

, 

7. 1. Titular 
~._ .. " ._ .. _ --~._-- '-"--- - ----...... 

7,2. SoVso{ie ) 
/ 

.' 

7.3. Copii 
, 

" 

/ 

.' 

8. Venilllri din alte surse .,;,' .. ,., ~ 

/ " ,. :; ,.,,:, . .\' 
8, 1. Titular . / 

,/ 

/ / 
8,2, SoVso{ie / 

I 
( 

8.3, Copii \.. . -

Prezenta decla raţie cons titu ie ac t public ş i răspund potr ivit legii penale pen t ru exactitatea sau 
caracteru l incomplet a l d atelor men ţion a t e. 

Data completă rii 

/9, 06. Paie '1.~ .. ... ... ... .. .. .... ... .... . 
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DECLARA ŢIE DE AVERE 

f' 

Subsemna tu llS ubsemnata, l (as;.cCt !U r· , având funcţia 
de D r1 "'O I la - -"/------ ---t/<-.- -.".-::::--1-=----:-- ' 

! ,::.--i'OLf2.2 /IQ?7,lomiciliul C O I1') . / c12(f;1 fi /'. 205 G /U1<; - 3:'yrv7,l.J 
? ....... 

CNP 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul pena l privind falsul În declaraţii , declar pe proprie răs pundere 

că Împreună cu fa milia ' ) d eţin următoarele : 

* 1) Prin fa milie se Înţe l ege soţullso ţi a ş i copi ii a fl aţi În Întreţine rea acestora. 

1. Bunuri imobile 

1. Terenu ri 
NOTĂ : 
Se vor dec lara incl usiv cele afl a te În alte ţări . 

Ad~sa s-au z~i~ ' 
. . . Anul 'Categoria* dobândh1i 

io/c( ac;r/co r' 2Oeo 
>.../ 

Cota-
Suprafata 1· p-arte 

t S6k, $ 

Modul de •. ' ; 

1>·,Titularul1l 
dobândire ;c. " : ' '7,. 

/lâ'klrr Ikd l(i '" 
J 

• Categori il e ind icate sunt: ( 1) agrico l; (2) forestier; (3) intrav il an; (4) luciu de apă ; (5) alte categorii de terenuri 
extrav ilane, dacă se a fl ă În c ircuitul civil. 

*2) La "Titular" se menţi onează , În cazul bunu rilor propri i. numele proprietaru lui (titularul. soţu l/so ţi a, copilul), 
iar in cazu l bun urilor in coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara incl usiv cele afl ate În alte ţă ri. 

.>\. . 

C~teg~ria; I Anul 
Suprafaţa 

Cota- Modul de 
il! Titularuel -

II!II 
Adresa s,:~ zonaoll , dobândirii parti! dobândlre --: 

/QJ.C/ fJ/, 203 ~77 28/ //2 flJO?/ ;JAc J/~cd & , ./ J I 

- - - - - - ---- --



* Categori ile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă ; (4) spaţ ii comerciale/de 
productie. 

*2) La "Titu lar" se menţionează, În cazul bunurilor proprii, numele proprietarulu i (titul arul , sOlul /soţia, copilul ), 
iar în cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

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

care sunt supuse Înmatriculării , potrivit legii 

N.atura Marca Nr. de budji Amd de fabricaţie Modul de dobândire 

/j Lir;s/J1 /lud A 4 I /33 V (1 t/ /72;:0 (cy r (' 
/1 ulo/u rtS Î]) leYro/Hod< 7 / / 337 OO'a?~ /~ 

/ 

2. Bunuri sub formă de metale pretioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colectii de artă ş i 

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a căror valoare 
Însumată depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor menţiona toate bunurile aOate în proprietate, indiferent dacă ele se aOă sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

, ~ 

Descriere sumară ~; . Anul dobândirii Vliloa.rea estimată 

Î / 
A 

/ 

\ 

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

Natura bunulni 
.. 

Data Perso:ina către care s-a Forma 
Valoarea 

instrăinat 
. 

instrăinării instrăinat instrăinării . . 

V 
./ , 

2 



IV. Active financiare 

1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisi re şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NO T Ă: 
Se vor dec lara inclusiv cele afl ate În bănc i sau in stituţii financiare din stră inătat e. 

Instituţia care administrează 
Tipul" Valuta o Deschis În anul Sold/valoare la·zi 

şi adresa acesteia -= 

- --, 

// 
// 

/ / 
/ 

/ 
/" 

./' 

'Categariile 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 anuluijiscal anterior). 

2. Plasamente, investi(ii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de pia(ă Însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOT Ă: 
Se vor dec lara inclusiv investiţiil e ş i partic ipări le În străină ta te. 

Emitent titln/societatea in care persoana este 
Tipul: ' 

Număr de titluri! Valoarea totală la zi 
acţionar sau asociatlbeneficial" de imprumut cota ae participare . 

......-? 

/ V 
./ 

/ 
/ 

<--

' Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de va/oare de/inute (tit/uri de stat, certificate, obliga/il/ni); (2) 
aCliuni sau părli sociale in soc ie tă/i comerciale; (3) imprumuturi 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 
an: 

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , .",. -~.""._------........ ,_ . ...: ..... .... .. ....... ... ..... ......... ....... .... ..... . 
NOTĂ 
Se vor declara inclusiv cele afl ate in străinătat e . 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garant ii emise În beneficiul unui ter" bunuri achiziţionate În sistem leasing şi .. lte 

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

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasive le financ iare acumulate in străinătate . 

~ 

, Creditor i,· Contractat in anul Scadent la Valoare' 
• .Cd 

l/ 
/ 

/ 
/' 

V 
./ -. 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenlionate fală de valoarea de pială, din 
partea unor persoane, organizalii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi nalionale sau 
institulii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanlii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatoru lui , a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro' 

.. Ci'!e a.rea~~tt~'itUI Sursa venitului: J:i.~ . Serviciul J1restatJObiectul ;., ~~~itUI a~r~.1 
"':'. numele. adresa .r'. I ·~? .!ienerator de venit ~"' incasat .~ 

1.1. Titular 
~._--' 

2 
V 

1.2. Soţ/soţie / 
/ 

1.3 . Co pii L 

·Se exceptează de la declarare cadourile şi trata/ii!e uzuale primite din partea rudelor de gradul! şi al !I-lea 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal , cu modificările şi completările ult erioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclus iv veniturile provenite din străinătate. 

C' . 1:~~ . I J;':.Sursa venitului: " Serviciul prestatlObiectul Venitul anual 
lOe a rea IZa! veDltu .. incasat . : III . numele, adres~; eenerator de venit , 

I. Venituri din salarii 

1. 1. Titular ->qrGd/; L.L /('1< 1- t}7Jmr/t:( (\(VYJ· 3f)?OU 
/ ./ II / d,p( 

1.2. Soţ/so li e 
v / 

1.3. Copii 

2. Venituri din activităti indep endente :,'0 '.. , ",' 0'0 ' .... ,. • &., 

2. 1. Titular 

2.2. Soţ/so li e 

3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor "'~~;>(""" h ._. ' ,·.i:',' ,,'" ...... ' ,},: o,, .,..: 

3. 1. Titular 

3.2. Soţ/so li e 

4. Venituri din investiţii 

4. 1. Titular 

4 .2. Soţ/solie 

5. Venituri din pensii - ,. 

5. 1. Titular 

/' I 

5.2. Soţ/solie /10..s.cct. V/OCc/O oa~a. de ,.. fT66t!Y . 
I PF/;7S// 

6. Venituri din activităţi agricole 
- , . •. 

6. 1. Titul ar 

6.2, Soţ/soţ i e 
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I\oCine a ~ealizat venituf .. Sursa venitului: Serviciul presfatlobiectul . Venitul anual 
Nume,adresa eenerator de venit . ,incasat. 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. Sot/sotie 

7.3 . Copii 

8. Venituri din alte surse d., ,. '. ' ,,.;: , . , . 
8.1. Titular 

8.2. Sot/sotie 

8.3. Cop ii 

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

Data c!ll!.lpletării 

ItrY/ ... 7.Q(( 
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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, , având funclia 
de C ASreR 
CNP ) >.9 O~ 'U I ( DO} 5" , domiciliul 

cunoscând prevederile arI. 292 din Codul penal privind falsul În declara Iii, declar pe proprie răspundere 
că Împreună CII familia' ) delin următoarele: 

*1) Prin famili e se Înţeţege soţul/soţia ş i copii i aflaţi În intreţinerea acestora , 

1. Bunuri imobile 

l. Terenuri 
NOTĂ: 
Se vor dec lara inclus iv cele afl ate in a lte ţări, 

" ' 

Categoria* 
' Anl!l !~., l\:dresa sau zona . 
dobâ-ndirii 

- - -

1;. C.ota-'; 
SlIprafata 

. parte 

- ~ 

Modul de , '. 1,' ,~.:. > .::il -1:; T\tularur> . dobândire 

- -

* Categoriile indicate sunt : (1) agrico l; (2) forestier ; (3) intravi lan; (4) luci u de apă; (5) alte categori i de terenuri 
ex travi lane, dacă se află În ci rcuitul civil. 

*2) La "Titular" se menţionează , in cazul bunurilor proprii , numele proprietarului (t itul arul , soţu l/soţia, copilul ), 
iar in cazu l bunurilor in copropri etate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ: 
Se vor declara incl us iv ce le aflate in alte ţări, 

t'l~~ ',' ~. " Anul . .'.:: Cot8.:" l:ii Modul de ,' ,. 
I ;-~ ;:::~' "' . Adresa s~u zona ()ategoria~ I ~oprafat" dobândire ' 
1: TitiIlarulZ) 

~. . ' , ', J. dobândirii narte l i::, ,.7'::'" 
TOP(.f;T ~C5o l1 ~oo ·~ j(){) I-'P 1/1 AC(u't'ih~ fJ rIDO(I' iL 

I I 

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



* Categoriile indicate sunt: (1 ) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă ; (4) spa ţii comerciale/de 
produc ţi e . 

*2) La "Titular" se menţionează, in cazu l bunurilor proprii , numele proprietarului (titularul , soţul /so ţi a, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte ş i numele copropri etarilor. 

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

care sunt supuse Înmatriculării , potrivit legii 

I"C Natura . 
Marca "'. Nr. (te bucăţi Anul de fabricalie' ' .. ' Modul de dollândire 

- - r- ~ -

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

numismatică , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
in s umată depăşeşte 5.000 de euro 

NO TĂ : 
Se vor menţiona toate bunurile afl ate in proprietate, indiferent dacă ele se a flă sau nu pe teritoriul României 

la momentul decla ră rii . 

Descri:;ie suma~ă • i , '" .i Anui dobândirii :":' . Valoar~â'est}ma'Iă " ,. 

ro ~ -

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

Natura bunului :Dafa 1: Pers~ana'către care s-a Forma 
Valoarea 

1" instrăinat instrăinării ' instrăinat .''' instrăinării . " .,. 
~ - - - ~ 

2 



rv. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investitii, 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 institutii financiare din străinătate . 

Institut!ăcare administrează 
. T" 'j: Valuta ' ~Deschis În anul Sold/~iloare la zi 

si adresa acesteia 'pu 

r- ~ 
~ - ~ 

' Categoriile indicate sunt: (1 ) cont curent sau echivalente (inclusiv card) ; (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) f onduri de investitii sali echivalente, inclusiv f onduri private de pensii sau alte sisteme CII 

acumulare (se vor declara cele aferente anuluifiscal anterior). 

2. Plasamente, investitii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piată Însumată a tuturor 
acestora depăşeş te 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv invest it iile şi participări le în străinăta te . 

Emitent titliilsbÎ:ietatea În care persoana este ' . 
I :~ipul' . 1 ~€NJiinăr"de titluri!. ". I ~~i5~iri-'Fajotliî~ I ;[~i 

actionar sau asociatlbeneficiar de imprumut cota de participare .: . ' ",-,. ." 
~ ~ ~ ~ 

' Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare delinute (titluri de stat, certificate, 
ac(iuni sau părli sociale În societă(i comerciale; (3) Împrumuturi acordate În nume personal. 

obligaliuni): (2) 

3 



3. Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pc 
an: 

NO TĂ : 
Se vor declara inclusiv ce le 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 decla ra inclusiv pas ive le tinanciare acumulate În s tră inăta te. 

. ~ 
C~editor :;;,,;.;,-.': CO!lt..actat t.r~nuÎ · Scadent la . ;, VafJa~e.' , 

,-- -- ~. 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratu it sau subventionate fată de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii a utonome, companii/societăţi nationale sau 
ins tituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garantii, decontări de cheltuiel i, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror va loare individuală depăşeşte 500 de euro ' 

1"'" Cine a fealizat venitul 
, Sursa venitului: Serviciul preştatiOlliectul ii Venitul anual 

- .-- . numele. adresa . generator de venit '.' -Încasat . 

1.1. Ti tu lar - - -

1.2. Soţ/so ţi e 
~ - -

1.3. Copii - - -

'Se exceplează de la declarare cadourile şi Iralaliile uZllale primile din parlea rudelor de gradul I şi al II-lea 
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vn. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an fiscal Încheiat 
(potrivit ar!. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal , cu modificările şi completăril e ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate . 

. , " Sursa venitului: Serviciul prestatlObiectul ·Venitul anual 
Cine a realizat venitul 

numele, adresa e:enerator de venit incasat 
1. Veni/uri din salarii 

1.1. Titular 

l)oRob/j).J(lJ GII. Sofo.r 10. 8 ~2.. f.u 
\'.l SoVsoţie f 

'iJOfCO f'ltU TU ~]()fţn Il lre l~ le ') • t.., 00 .1Le 
1.3 . Copii ( II 

2. Veni/uri din ac/ivi/lili independente :' ,iSt,~""' : ~ ff~' ,,' " 
..- ,,' 

2.1. Titular ~ ~ -
2.2. SoVsoţie , ~ -

J Veni/uri din cedareajolosinlei bunurilor '" .. ;" . ~:i; ~ 
p ,Ii ,Il .. 

" 

3. 1. Titular ~ ~ ~ 

3.2. SoVsoţie - - -

" 

4. Veni/uri din inves/i/ii : • 
' .. ~ . 

" .. ~ i" " 

4.1. Titular - ~ -

4.2. SoVsoţie - - -

5. Venituri din pensii 
~ 

! 
" . ir /. . . .. 

5.1. Titular - ~ -
5.2 . SoVsoţie - - -
6, Venitur(din activităli agri~ole 1'I;t"'jt;' ,,,,t\.~<:;':*~J;~"_ ~~'J!i! . ,ţi~ ~. ~ ,. . rw ;~;-
6.1. Titular - - ~ 

6.2. SoVsoţie ,- - -

5 
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DECLARAŢIE DE AVERE 

cunoscând prevederile ar!. 2 din Codul penal p,{vind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspund e re 
că Împreună cu familia') deţin următoarele : 

* 1) Prin fami lie se inţelege soţul/soţia ş i copiii a naţi in intreţine rea acestora . 

1. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NO T Ă 
Se vor dec lara inclus iv ce le anate in a lte ţări . 

1111' A.d res~~au ion~ 
,f . Anul 

Categoria* 
dobândirii 

{)c9 (Y70/j/Je(1 I /99~ 
{Jc9 m6!.J //C(l I cJPţ;3 

/ 

Cota-
Suprafata parte 

! 
j 

!\'Jodul de 1· Titularul')' 
dobândire .. 

fl7o::>kt7/fe {)uicu ~ 7J 

(l7t!/~/(!/71~ WfW~a '{ 
/ 

* Categoriile ind icate sunt: ( 1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan ; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenur i 
extravi lane, dacă se află in ci rcu itul civi l. 

*2) La "Titu lar" se menţionează, in cazul bunurilor proprii , numele proprietarului (titularu l, soţul/soţia , cop ilul), 
iar in cazu l bunuril o r in coproprietate, cota-parte ş i num ele coproprietaril or. 

2. Clădiri 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele anate in alte ţări . 

Adresa sau zona Anul 
~ategoria* dobândirii Suprafata 

Cota-o Modul de 



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

*2) La "Titular" se menli onează , În cazu l bunurilor proprii , numele proprietarului (titularul , sOlul/solia, copilul), 
iar În cazul bunuril or În coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietaril or. 

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

care sunt supuse Îllmatriculării, potrivit legii 

II 'Marc.a 
. 

Nr. de bucăli Anul de fabr1calie 1'1 Modul de dobândire Natura . 

2. BUlluri sub formă de metale pretioase, bijuterii, obiecte de artă ş i de cult, colectii de artă şi 

nllmismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
Însumată depăşeşte 5.000 de euro 

N OTĂ : 
Se vor menliona toate bunurile afl ate În propri etate, ind iferent dacă ele se a fl ă sau nu pe teri toriul Români ei 

la momentul declară rii . 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea eStimată 

/()z Î-V7CfUe.-r /990- .20i/j? JOC/&J Grt<-t6Y 
v 

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

instrăinat 
Data ' 

Înstrăinării 

2 

./ 



IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire şi inves tire, 
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 instituţi i financiare din s trăinătate . 

. 

Instituţia care administreă:i:ă • • .. 
Des~his În anul Sold/valoafe la zi 

şi adresa acesteia TIpul" 1- Valuta 

!be i2 (J'U(/ JMtrUV ( ;LcOo3 --13 55f 
- 1/.-/ 

/ 

~ 

'Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) f onduri de investi/ii sau echivalente, inclusiv f onduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului flscal anteriol) . 

2. Plasamente, investitii directe ş i Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piată Însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investitiile ş i parti c ipări le în străi nătate. 

Emitent titlulsocietatea În care persoana este 
Tipul", 

Număr de titluri! v~ioarea totală la zi . actionar sau asociatlbeneficiar de imprumut cota de participare 

/?Jc/2 :/L.tC · (jJ,tdc!VQ . ( ~oli ,767 
f 

'Categoriile indicate sunt: (J ) hârtii de valoare de(inute (titluri de sta/. certificate, obliga(iun i) : (2) 
acţiuni sau părţi sociale in socie tă(i comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal. 

3 



3. Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

NO TĂ : 
Se vo r declara inclusiv ce le aflat e în s tră in ă tate. 

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 tinanciare acumu late în stră ină tate. 

.. Creditor , Contractat in anul Scadent la Valoare 

, . ~ 

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~~eal~t ve.nitu,l, .j Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual 
numele, adresa II generator de venit III Încasat-

1.1. Titul ar ..--

1.2. Soţ/soţi e 

1.3. Cop ii 

'Se exceplează de la declarare cadourile şi Irala(iile uzuale primile din parlea rudelor de gradul I ş i al Il-Iea 
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VII. Venituri a le dcclarantului ş i a le membrilor săi de familie, realizate În ultimul an fiscal Încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fi sca l, cu modifică ril e ş i completările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclus iv venitur ile provenite din s tră ină t ate . 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitul ui: Serviciul prestatJObiectul VenitUl anual 
Dumele, adresa generator de venit incasat 

1. Venitllri din salarii //1 ''-/J ./1/1 , ':..v,...",? 
1.1. Tit ul ar [J U IUl .Tc9Q/Z/ Ce9m. if&pte f' ;10· Yj:U 

1/ / 

1.2. SoVsoti e 

1.3. Copii 

2. Venituri din activităfi independente 

2. 1. Titular 

2.2. SoVso\i e 

3. Venituri din cedareafolosinfei bunurilor 

3. 1. Ti tular 

3.2. SoVso\i e 

4. Venituri din investi/ii 

4. 1. Titular 

4.2. SoVso\ie 

5. Venitllri din p ensii 

5. 1. Titular 

5.2. SoVso\i e !)L//c;'U 4/lCv '/'CT/l"?/C, / ;t. 70.fl. 

6. Venitllri din activităJi agricole 

6. 1. Titular 

6.2. SoVso\i e 

5 



Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul prestatfobiectul Venitul anual 
Nume, adresa j!enerator de venit Încasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7. 1. Titular 

7.2. Soţ/so ţi e 

7.3. Copii 

8. Venilllri din alte surse 

8.1. Titular !h//âJ 7cf)t?/2/' I Ct24CL d E ;;;e,ttJj . ,;Z/ fÎJO/J 
u 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

Prezenta d ecla raţ i e constitui e act public ş i răs pund potrivit legii penale pentru in exactit atea sau 
caracterul in complet al datelor menţionate. 

Data co mplet ă rii 

/'s: Ob.,2J)/~ .... .... ...... .. ..... .. ...... ~
er:~t t) 

! / 

·· ··· · · ··p,·~eL··· 
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