
DECLARAŢIE DE INTERESE
 

t ..bd. :t- 
SUbsemnatuVSu~ata, ()i'/(..lff- rrr(,(. , având funcţia 
de ~_ _ __~ la I , '-+~Ic>E"""'F..==~---

CNP .' dO)1JlplIlul ~t'Jd4A'?' (IAd'. ';?iPiftJifA1/r 
. - - I 1 I 

cunoscând prevederile art, 191 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere: 

Nr. de părţi Valoarea totală a
Unitatea Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

- denumirea şi adresa ~ 
şi/sau a ac' ilorde ac iuni 

CUJt' ~(-'1.1.. .... -U 

Unitatea 
.:.denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1.. .... 

3.1.. .... 
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rcellurnele/derumireaşi adresa mnrnctlntă: 

dennnirea şi 

adresl 

careafu 
ino:alin\lJl 
a:<1tr>du! 

lXl11mctUIui. îtrlleieii 
cu1lrndului 

cootrnctuIui tolaIăa 

coolIa:IuIui 

.>Titular............... 

.,,/ 
Soţ/oolie ............... 

/ 
V 

Rndede ~ I'!aletitulmului 
....... .... /
SocielăliCOOJ<>Ciald PaUlffi :fizică 

autorizată!A&xialii finniliaIe'Cabirele 
individuale; cabinele~ 9Xi(1ăji 

civile pro1C>imale sau sOOelăli civile 
profrsiOOalew~limilBtăcare 

desfliş;xml potesia de3VOO!t/ Q-gpnizlţii 
el' ..• . "') .: 

/ 
I 

I 

il Prin rude de gradul] se Înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
1) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. . 

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

Data .completărfi 

.~./'!!!!! ..?:!!.!k
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DECLARAŢIE DE AVERE 

Suhsemnatul/Subscmnata, 01'/1~,4 .p.,4-{/ţ.. , având funcţia 
de 10 I ~ I ~r= J 

• domlcillul MÎoMit tI/;(t< . I i'J.aA1L ' CNP 
7 

cunoscând prevederile art, 292 din Codul peual privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 

că Împreună cu familial) deţin următoarele: ..~ 

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunurl imobtle 

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

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier;' (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se află in circuitul civil. 

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, .soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări.
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• Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
productie. 

*2) La "Titular" se menţionează, În cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

II. Bunuri mobile 
1. Autuvehlcule/autnturlsme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturt şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatrlculărll, potrivit legii 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 

numismatlcă, oblecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau -universal, a căror valoare 
Insumată depăşeşte fi,OOO de euro . 

NOTĂ: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritorinl României 

la momentul declarâfii. 

III.' Bunuri mobile. a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunurt imobiIe înstrăinate în 
nltimele 12 luni· 

z
 



IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de lnvestlţti, forme echivalente de econnmtsire şi Investire, 
inclusiv cardurlle de credit, dacă valoarea tnsumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

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

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea depiaţă însumată a tuturor 
acestoradepăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
 

"Categoriile indicate sunt: (J) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni]; (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 
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3. Alte active producătoare de venlturl nete, Care însumate depăşesc echivalentul a ~.OOO de euro pe 
an: 

.................................  . 
NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
 

V. Datorii 
Debile, lpotecl, garanlii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achizitionate În sistem leustug şi alte 

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

NOTĂ:
 
Se Vordeclara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.
 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
.partea Unor persoane,	 organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale augajatoruluf, a căror valoare indiviiiuală depăşeşte 500 de eum;' 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se exceptează de la .declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1şi al II-Im 
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VII. Venituri ale declurantulul şi ale membrilor sili de familie, realizate tn ultimul an flscal închetat 
(potrivit ari. 41 din Legea nr. 57112003 privInd Codul Ilscal, eu ruodtfleărlle ~I cornpletărlle ulterioare) 

NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
 

1.1. Titular 
---------I--'-~---~---+----;:>""'-----

1.2. Soţ/sotie 

1.3. Copii 

2.2. Soţ/soţie 

3.2. Sot/sotie 

4.2. Soţ/soţie 

5.1'. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6.2. Soţ/soţie 
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72. Soţ/solie 

7.3. Copii 
.~---o>.L-------t-------------+------I 

8.2. Soţ/soţie 

lS.3. Copii 

Prezenta declaraţie constituie act public 
caracterul incomplet aldatelor menţionate, 

şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea nu 

Data completării 

,2bl'vi,b 2t:J/ţ 
............... , . 

Semnăţura 
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