
DECLARATIE DE AVERE, 

ţ, 

Subsemnatul/Subsernnata, PE 7X!UJfA. ALly , având funcţia 

de ~CJAfS/L/e,e eJ::icAt. Ia ca NSfUUL L..CX:.A-L- AL MUA/ ..eom.ş"1'\7II. 

CNP ,domiciliul MilA/. (-30;7)SAtV/..;'):ff..
 
_ __ --7u:::1 A07L:J,SA/I.I/ -.-.
 

cunoscând prevederi~rt.292 din Codul penal 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. 

1. Bunuri imobile 

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

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

Suprafaţa 
Cota- Modul de 

Titularul"
dobândirii parte dobândire 

5n-: :3 Igg:ţ 1460 ~% c~/ 
. /UL/. 'VI 

/3()TQS-AIV f rJo1 Ail)" 
---  7 

.: 
/ 

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

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

2. Clădiri 

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

':*. 

*. 

Adresa sau 1;0113 
. 

I~""'N/ 

.~~/ 

Categorfa" 
Anul 

dobândirii 
Suprafaţa 

Cota -, 

parte 
. Modul de 
dobândire 

. ". .... , 
Titularul7)

..... ' . 'ii .. 

-1 /fJg/ 63;:15" :î'>% c."e-eDf'Ţ ţ"-~1,C1 /UL/,I'
0'1 MY 

2 ;<3.9.:f 5;' 41t :52l% ceE-Dfr ~~;.1~~'" 
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/ 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament: (2) casă de locuit: (3) casă de vacantă: (4) spaţii comerciale/de 
productie. 

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

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

care sunt supuse înrnatriculării,potrivit legii 

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

2001 VA?>.rzAtae-aJ~~/m7U/e/JM6 MINION{!' -1 ~. 

k..I~)TV~).sHE MINI aN€' I ~(X)2 ~-etJ'H. 12 

/ 

/
/

.: 

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

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

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

la momentul declarării. 

Descriere sumară. Anuldobândlril . •...... ' Va\.oârlla$uroatb. l: 

,; 

'. .. : . _' ;.' '.' 'ii,:', -\' -</

- I
/' 

/
/

/
/ 

III. 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 . 

Valoarea
Înstrăinat înstrăinărli Înstrăinat Înstrăinării 

.:> 
L/ 

I I I 
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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 dc euro 

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

I Instituţia care administrează 

şi adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis în an ul SoldJvaloare la zi 

~ 

/ 

I / I 

/ 
/ 

/
/

L 

*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 CII 

acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

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

NOTĂ:
 

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările În străinătate.
 

I '~'tent titJulsoc"~tat~meare persoana este ': 
acţionar sauasociatJbeneficilir de.împrumut 'ripul~ 1· :NUJllb.d~ titlu!il'" 

eilflt!lepatrtc:!Pllrli ·.· ~~'1~~~~J~~,: 

/ 

/
,/ 

/ 

i 

/
L 

"Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat. certificate. obligaţiuni): (2) 
acţiuni sau părţi sociale În societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate În nume personal. 
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3. Alte activc producătoare dc venituri netc, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pc 
an: # 

7

:::7: 

.............: /.. ' .
 
NOTA: 

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
 

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

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

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

Creditor 

~.c. BANC P'CX5/ S.A. 
s-uc. i307L):::'AN/ 

~ c .8"A.,vc PCJsT S'.A· 
c:»; • ~c. ~ "7z)JA I'V/ 

Contractat în anul 

/)4 E{}/(; 

0'32o;r2 

Scadent la 

tJ4.8)/9 

C73.202./ 

Valoare -. 
~ 

250:70 ~~uU61 . AoY 
~ttXJ _~i.p'i:~ 

. / ClL /1'h"',q 

/ 
.: 

I 

/ 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţî 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* 

Sursav~tiIlui;
Cine arealizat venitul numele, adresa -:' .. " .:'" . 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 
I /

./ 

Serviciul prestat/Obleetu! Y~itiIl anual 
l!eneratol'dtl-ve~t - 1" . :Elrril4aSat - 

I/ 

/ I 

1/ 
/ 

I 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al l l-lea. 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimnl an fiscal încheiat 
(potrivit art, 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTA:
 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
 

Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual ICine a realizat venitul 
numele, adresa zenerator de venit Încasat I 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titnlar 

~/d=C70.e . ~rPe-7JeU.JCA"CT Al),)" se. ,{I0Wl-APJ1~ S'A/9 , 

!ţ8459.O,z:>&eA770 L 

1.2. Soţ/soţie n'i~9/-.1UN/cÎP/UL .602?Y1rt? O::WSIUbe LoCAL. 
A:-;:::evJG1 /LJL/AtVA ll\G:F/)/~-A ~;flAWib i/j C{)A/S/LEte 7'V/2dJ;, 5D.294 

1.3. Copii C.7 P L::01v.~,'rtJ/ ~7v, ~f'fJlJ le+
/'-"--;:J 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular .> 

-: 
2.2. Soţ/soţie 7
 

7 

I3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 

3.1. Titular 
17 

/
/ 

3.2. Soţ/soţie 

/ 

4. Venituri din investiţii 

4.]. Titular /' 

V 
I/' 

14.2. SOţ/soţie / 
/ 

1 5. Venituri din pensii 
./'.5.1. Titular 

/ 
5.2. Soţ/soţie 7
 

7
6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular 
V.

6.2. Soţ/soţie / 
/' 
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Serviciul prestatlobiectul 
generator de venit 

/ 

Cine a realizat venitul 

17.1. Titular 

I Sursa venitului: Venitul anual 1 
r ~ L _ ___'_N..u..m=e~,.,a.,d"_r_'=e:::sa"_. _'__===='__""'__==__L-_-"Î..n...c~~, 
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc ~ 

7.2. Soţ/soţie / 

17.3. Copii 

/
/

/ 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 

v 
8.2. Soţ/soţie / 

/ 
8.3. Copii / 

Prezenta declaraţie constituie act public 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

Data completării 

.~..t:~?e.ţţ-
Semnajora 
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DECLARATIE DE I'\'TERESE
 

c 

S ubsemnatu I/Subsemnata, P-e:7::Li.iJl:-"\ AlJy , având funcţia-'=O-.L- --: 

de CON'S/Lice LQ;;AL la CoAf''SILIEe a/CAL ,.LI,:: /'1UÂ/. ~JANr 
, ' 

CNP _ _ , domiciliul /(/UI\/. /J:JlZl.f,{NI/ _ 
_=_Jld)·807LJSf\!\I{ . _ 

cunoscând P'tevedcril~u Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspunde: e: 

Il. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri dc 

I interes economic, prec~m şi membru în aSOciaţii'fund!"ii '"" ,1."""'T~~' ,::~~:"m'~:~;.~-a-t-o-ta-Iă a 

i d nItatea d Calitatea deţinută sociale sa~ părţilor socialelT:t:' 
1. ..... 

/ 

/
/

/ 

/ 

--- a d 'Jenumirea ŞI resa -- tiuni tiunil
e~I ŞI sau a ac nuru or 

==t=-----==t= 
~ =t=---~ ~ I . . I - . .Ii. Calitatea de membru.în organele de. conducere, adnnmstrare ŞI control ale societăţilor comerciale, al. 

regiilor autonome ale compani.ilor/societătilornationale ale institutiijorde credit, ale. gruP.'1ril.!ll;,dţjnţere,
~;:fc,': 'x;''iî;:,':~'_4;'~i:::_':'_- ,,-::;:;:%;_:·:' ..'~"-:i:;:\~'~;>'<,';f---; ,;_:1\5::;:•• __ ;,,'~·:oJ;<,,:·:: .: -t;>: ;-- -\'~:' ;~'\;- ,: :•• " ,,', :-,,-,,?}:,;:>"j~,,_:f:>::';.:d~< 
,\l"OI(91UI!l,~!!: ~S,fJt;J~ti~19!l' Ş,\I.u f@!JaţiJI9J 91;1 ale. alt9:r orli:JlI)ţZatI)I(egn'lţeJ;'l),IIJnentM~~:'5~~\_:;:~-1~;~~ţ~i~J~~;;~1xt~,~, 

Unitatea 
-- denumirea ŞI adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2 l 

/ 

~ -:
/ 

r:-: . c: ;;;'" '. ',0 

/ , 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite .sau nerctribuite 
I deţinut".în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic 

~--

\------------r-----
-_._-----

rs:<::ontracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpi: 
exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fondui 
externe ori încheiate cu societăti comerciale cu capital de stat sau nnde statul este actiona 

i majoritar/minoritar: . . 

1 



h-smun.r [)lt\..UJU1~-lllI111 
1.);][;.1 \ ':lk),'"l_; 

:::;, J B,.::r,diL:ii.LUlli'-:':~T,Q:::I~t rlL~ll~IC, c.m :,1 ln"':j : l]lul [)lC;il~1 
lrdlt.:lC-ll lOLc!.]:, ~, 

pn..:nu lldcJde: -un11lC<:.1 Şl ,Kh-t~l dctlHl nuca SI i)i(lU::Un;~:1 Cl,llC'(!LJlULU conuatuhu 
U lfW<X.:llliLu C(ll(U;::IL'llll~, 

::\c~(Sj _ ~onu<:"~Qd _~ _ 
Titubr 

/
I 

V 
1 

,,- Sovsone - , i i 
II I I, 

i I 

! ) 
1, 

Rudede gradul Il) aletitularuJui I 

I
• 00 0.0. -1 /1I 

Sccietăţi correrocle/Persoenăfizică 

autorizală! Asociaii familiale/ Cabinele 
irdividuale, cabinere asociate, societăţi 

civilcprofesiomlesausccietăţicivile 

profesionale curăspordee limitată care 1 

I t---
I I 
I 1 

! 

Ldesfăşoară profesia deavocat/Org;mizlţii 

rcgovemamerirale/ FumatiiIA=iatii~ ~ 
:1 Prin rude de gradul] se înţelege părinţi pe linie ascenderuă şi copii pc linie descendenta. 
~) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

sotul/sotia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul S. 

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

Data completării 

.. :?9...1:1AL~I.T 
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