
DECLARAŢIE DE INTERESE 

/" , având functiaSu bsemna t li I/Su bsetim li ta, 
bdT05:'tN;de VI( c f'R 1M,-'-'-it"'I2.J=- _ 

CNP , domiciliul 

cunoscând prevederile a rt, 292 din Codul penal privind falsul În declaratii, declar pe propria răspundere: 

1. Asociat sau actionar la societăţ! comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii"d">,,,reditigrupuride 
interes economic, p"eeum şi membru În asociatii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale; . 

U ~ de părţi Valoarea totală a 
nnatea . v' ~.

d . . d Calitatea de1lnut+oclale sau părţilor sociale 

1.1 ...... s:C' 
<:.C . 

--

- enurn rrea ŞI a resa - d .. '/ oţi Ie acţium ŞI sau a ac lUili OIi/v"f iJvIfti.;o. Se ~~\y V? L ~ ct.. ~.",. o-?, ~-h /00 /20D 
j 

')(;>v, f ,),/·.rR. "'- S;: li '7l-r i ._ ..... J/2. / W /).O(), r 
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2. Calitatea de membru in org:lIJcle de conducere. administrnre şi control alesocietăţilor comerciale, ale! .. ,., • •• • "._. .' • '. .' • . •• .' ,,' ~. .' '. • •. ".,' ••.• • • I. >Ilcgll.or autonome, ale comp.uuilor/sucîetăţilor nationale, ale instituţiikn de credit, ale.grupulliol de IUteleS! 
economic, ah, :!.5ocinţiiloJ"sau fundaliilor ori ale altor orgarlizaţii neguvernamentale: ' ~ I 

U · ~ C l' deti 1 V 1 b fi I --jrutarea I. . d a rtatea eţrnuta a carea ene ICII OI 
- denUll1llea ŞI a resa - i 

2.1...... ,~ -- E= -Iii
I 

E ± .
------==------'=--

~CaHt:I,e~~drul asocinJiiItlr:J1roresionale şi/sau sindicale ~ 
EI... ----- ~- -==1
 
I .' ~-

1-<, (::111(";-:,,. d~!l1cJC de cnnd uvcrc, ;-dmi!l"::',lI'(' SI colit"',:, n:lr'buiir sau Ilc"ctl'ji'Ui:-:,l 
" d' ,.,'; ~" ' .. e',·,'· .".,: ,. ,- - ',1·", ,.. , ,,:,- r ,: -'I'~ <,: " ." ", .. , (" ro:,!u'u' ,- ';1'''' ' 

I ,C~l!dd<: ~~. ~ ..... " .Oi ,1.;. ,"__ ~ adi'!'""., ddil:\I.1 il!.:\iIlU .1.;·: 1''-11'-<.>11. L',J. D.1. LH J I i'1}1l.,,' 

r:t.ltp:;; \h't.t.~' ~f LJ~ ~'h.~' v:G:\,~ţ O f;;;J)4c...... '&s-;Z!., ,I ~ *~ r:: Il.. ~::-j~-~ cp_.~l2'[o lb~~ f~ ~~ClM~-·~
 
:.:. Cunr ract c, in clusiv ceL.' d c asistenţ;: ll;ri:Jic;-~, c(j:l~1lI(anl;1 şi civile. ohţi;n:le SHU aflate în 1l1'l"uL-iJ"l" in timpul: 
:"'\.-~Tcitării funcţiilor, ruarnla telor sun demJiittiţilGr pu.hlicc finanţare de Ia hugcrul de stat, local şi din fOlHluri i 
':~:krIle ori Încheiate ClI societăţi corncrciulc cu capital de stat sau unde statul este acţicnur I 

I ruujo ritar/mlnnritru-: i 
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[5.1 B..~lclicialUldecon~uetmnnelc, JnstilJ~ia ~luapl~1 Tipul Dilta Dumta ~(xUC'<l-1 
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: plell\lnelc/denLD11i.t~ şi adl\Sl conuacarlui lDlală aîncl1eietii I cmullCtului 
i oenumireaşi înaedinţll. contracmiui connacmluiI -~." ~- ;'""

adresa connaetul I 

V 
?f 

! TITulw .. ... ........
 

I
, 

I I
I II , --+/~~-

I ' 1\Isdle .. ..... t 
I ./I /./ /1 J 

/_-- 1 II ~u~~~JITIaletnulmWui //
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Societăţi comerciale/Persoanăfizică //autaizmiVAsociaţii fumiliaJdCabinete 
individuale, cabinete asociae, societăţi 

.> 
~// 

civile profesicealesausocictăi civile 
p"Jesicnale euliisţ<IIldc", limirnlăcan; 

desfăşoară profesiade avoca1J Qwnizaţii 

neguvemamentale!Fundaţiv Asociaţii'! 

1) Prin rude de gradul] se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 

2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 
soţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. 

I'rcZCJlt2 declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru in cxactitntca sau 
caracterul Incomplet al datelor menţionate. 

Data complerărf Semnătura 

.....E;...Q~.; ..~.~::L 
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DECLARAŢIE DE AVERE 

Su bsemn a tu IlS u bsernnş ta, , având funcţia 

de Vi( cLB I HItR- la ff2t1'1I1AiIt t1/JIJ/U /ii/tU' &<><1V S&V/, 
CNP domiciliul 07·

IJo'T'NJR,u 
euuoscând prevederile art. 292 din Codul peual privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere 

că înlpreul1ă cu familial) deţin următoarele: 

']) Prin familie se Înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi În Întreţinerea acestora o 

I. Bunu ri imobile 

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

-: I [: Anul . . Cota- . I Mochil 'lJe o;;'. . '. 

Adresa sau ZOIUl Categoria* Suprafaţa 
dobândire .'. 

T.it'!!.aruI1J 
. dobâudirii parte -, -

-- .--------1------
---- -c 

oO 00

• Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categoru de terenuri 
cxtravilane, dflC:l se află În circuitul civil. 

*2) La "TituJ,l1- 1I Se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/solia, copilul). 
iar în crzul bunurilor În copropriciatc, cota-parte şi nurnclc coproprictarilor. 

2. Clfidi ri 

:--~oTA :
 
S~ vor d. -::::.' ,) illClllsil' ('. le rtil:I~C: în ~î!t,: ~:";.
 

,~~~~--~-'-~~--'I-----'---- ------c~~__-c---.-------~ 

Cota1(' ,*,' i,.Au"; t" l' . '1'I"11 1" ··' iI2)
,~lte(fona . , ~ .. !.3Un, ra a~;( .... ~ h~' ,_, , .., I d i) ", 'l' ~'\' I . 1 

1--
,_., ... . .., " " , --' 

" .-------------o-r-o-
II I 

I ------- I I 
_0_ I -L ---r ----

i I,
_V--
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament: (2) casă de locuit: (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie. 

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

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

care sunt supuse înmarriculării,potrivit legii 

J"I". de bucăţiNatura Marca 
. 

Anul de fabricaţie 

I 

,-'
<-> 

~-
»>: 

~-_.....~ 

»>: 

~ 

«; 
.> .. 

tl'<'~~JÎwa~ ,?l!~~"di~i; .• i: 
.i>: 

-

"2. Bunuri sub formă de metale prctionsc, bijutei-il, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 
numisauntică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a dira!" valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro 

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

la momentul declarării. 

11 . ~ escricrc sumara 
I 

I , 
,i _. .-------------

Anul dobâudirii V'I~" .~-3, carea estimată .' 

-

~ 
.i->: - 

.s->: " 

I 

I 

~----"--------------
JlL Bunuri mobile, fi căror- vnlonrc dcp~~'r:·şte 3.HOO de euro fiecare, ~i bunuri imo hile îEstrăinafL' în 

u h nuvlc 12 luni 

~~Itl!r~\ 1\\lIHJlni I Dnt" Pcrsouuu către ca re s-a ! 1"0 rmn :, 
Valoarea 

În~tnHnat I instrăin{irii înstrăinnt însn-ăinării , I 

»->: 
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IV. Active financiare 

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

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

Instituţia care administrează 

şf ad resa acesteia 
Tipul* Valuta Deschis În anul 

'. ':; ',c '. '", ' 
Sold/val\larelazi. 

.>: 
.i-> 

.i-> 
.i-> 

»> 
~ 

.>: 
.>: 
"Categoriile indicate sUIII: (1) con! curent sau echivalente (inclusiv cord): (2) depozit bancar sali 

echivalente,' (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sali oile sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

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

NOTĂ: 
Se \'01" dcclara inclusiv investiţiile şi participărilc În străinatatc. 

~'>;~;~'. ,~t tit~~;:/::Iociet~;.te:l în care persoana este I ~,Tui1l;lr de titluri!'1 

Tijllll;' Valoare" totală In zi I
['~":''':'''" "Ii' "sociat!lJencfici"r de Împrumut cota de narticinarc'1 

--1
'1 

Il----~~~- __--J:~_~i --1-::-------- -~I
 
I J ~------r--------~- lu 1------1
 
L__~ _ I I 1 

"Categoriile indicate sunt: (1) J,LtUÎ; de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţinni); (1) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale,' (3) Împrumuturi acordate în nume personal. 
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3. Alte active producătoare de venituri netc, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: .........................>..
 
····N·(J·~~·.···::·::::·:::::2<~~:~:·::::::::::::··· . 

Se vor declara inclusiv cele atlate În străinătate. 

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

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

NOTĂ.
 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate ÎIl străinătate.
 

Creditor 
. . .... . 

I<:.: S~~({"nfl~ 
·A .·.<~~;m;;:~~·.v(';:L'<;:;lr; .:.. . . . Contractat îi. anul / . 

----»>: 
. »>: 

.>--
.> I 

=
VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea fie piată, 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 eu ro " 

0~1 rc:tl;-z-a-t-":'li1Ul 

Cu. Titular 

SIlI"Sa venitului: 
n u mclc. ~Hln:~:1 

Serviciu! Ilresta 1/0 biectul 
:2('nera(m" de venit 

Venitul anual 
Î"ncas;~l 

] .2. Soţ/SOlie I __=~= =-=-=JI~--
1.3. C\-);,ii 

··~-I 
__ ~ ~ _~ ._'-- .L__ 

-1---····--·--1 
---1------1 

-~-l 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art, 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ:
 
Se vor declara inclusi v veniturile provenite din străinătate.
 

,+ 

1. Venituri din salarii . 

1.1. Titular 

A~ffi\ I!O"'~j'J'\~'N - .olJU,,\ rg ,M 

1.2. Soţ/soţie 
-

1.3. Copii 

2..Venituri.dinactivităţt independente 
.. 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3., Venituri dincedareafolosinţei, bunurilor 
3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4.Ve11..itwidin investiţii '. ..•• .' .'.. 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5.!:VtljitJ.,.Îâipp~f,~il ,'.". ,',r,' '. 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activităţiagricole . . . 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

""

., 

'iJ~e'(;{~, ~tmt" vltf.fl:U'1M. /,vlcl'1/'1/ ? »rt f:, f.ţ e:: ~ 2. '1f?, It- viV L'. c n $/111/1 

.' 

• i.,' . ' " ..' . . ,··.T' ". ..'!n•• r' .,....: T; i' 

.. -c --c . .r .. " o,., . . . ..... ·i,· . " . 

. 

... --c-
J •......••.•••..•. i • 

( ./, " 

. i.·"· ...• } .' '.'·i; ...• '...o" .i;' "'F.' '('i,: ·'i)';. o,';.i?!";"'. .'. 

. .. .>. ••.•.• ,.. . '" ....." 
.. ' . .. .... 
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7.1. Titular 

7. Venituridil"!prenjiişldinjocuri de noroc 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din âtte surse 

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

Data completării Semnl#tura 

'" ...l? :.9.R.·.. '!;R.'. ?t.... 
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