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DECLARAŢIE DE INTERESE 

SubsemnatullS~,**a;- e)u rf'l/t-RiuC LUCE L 
de QCN~\\..ff·") LCC4-L la CC Hs i l1\)!.. LOC4-L 
CNP __ , domiciliul ~t'l N. PJ\J~Q s,~'. 

, 
cunoscând prevederile art, 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria r ăsp ndc rc : 

1.1. ..... 

2.1. ..... 

.:) . 

Valoarea t o t ală a 1 

părţ il or sociale . 

şi/sau a aqjUn i l~~ 

4.1.. .. . . 

ti re În timp ul 
~t2~~~E~~l;~~~~şi din fondu r i

te a c ţ io n ar 
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prenmeledeaumirea şi adresa oootmetan1ă: careafost Icontractului încbeietii contrnctului to~ ' 
denumirea şi încredinr, t connactului tn 

adresa conlIactul ../
./ 

Titular .. ". . .. .. . . .... V """" 
,-,,'/ 

Ii// 
Soţ/soţie" ....... ...._ v/ 

I 

I 
/i 

, 

Rudedegradul t)ale titularului V I 
.......... .. ->
Societăţicorne:tciale'Pt:1soonă:fizică ,/ 

-~~irxiivicluale, ailiineteasoci etăţi 

civileprofesionale sau "etăţi civile 
profesionale ~ limitată care 

~ .........bdeavoc:&lQgarlizaţii 
./' ~elFundaţiiIArociaţifJ 

1) Prin rude de gradul 1 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. 

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

Data completării Semnătura 

........A.~...2.~:.~~..~.~.
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DECLARAŢIE DE AVERE 

SubsemnatuVSu~I't'iR:at~ 
de to'l-r5 \t Lt/~ 

\ 

P.:l U"f f'\. A-RJ U C" le\j LE L , având funcţia 
t-oCAi la (,0 i"J $\ Uul.: bac tt=C [)CTOD-A-NJ , 

CNP - • domiciliul 'i'N. M~ ~ţ ci ?iuL eb OTa S.ţ.r...U' -
_ _ . _. . .  _ ~ n&l\JL (?:,O'fOS ft~jJ , 
cunoscând prevederile art, 292 din Codul pen~rivind falsul în declaratii, 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.
 

* 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.
 

" .-,
~C-l 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) sp aţ i i comerciale/de 
producţie. 

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

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

care sunt supuse înmatrlculăril,potrivit legii 

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

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

NOTĂ: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe terito riul Români ei 

la momentul declarării. 

Ifl, Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 
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IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de econo .1t :1' şi Investir e, 
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de~l~ (~1_-- - > I::1lf~' 

NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv anei sau instituţii financiare din străinătate.
 

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

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumat ă a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

"Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiun i); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 
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--
3. Alte active producătoare de venituri I1l' : (' .: c.n ~ Îl S l 1iJ ;. ~ (' lep ă ş c x c cchivulcnrul : 5.000 de cun le 

an: -~_._----

........ ........... ... ...... ... ........................... ...................................-' ..~ . 
~............................ ....................... ........ ............ .
 

......................... .......................~.......-:.,-;
 . 
NOTĂ : 
~~T1T"~e:acara inclusiv cele aflate În străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui tert, bunuri achiziţionate În sistem kasing şi alte 

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

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

.------- _._. 
-". .... ---

.VI. Cadouri, servicn 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" 

Scrvicfu l p r e 'fa t/O biect ul 
g~ n'era t (l r ( ~ v eni t 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 
-

Ven itu] anual 
în 'asaf 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi tra taţ ii le uzuale primite din p art ea rudelor de gradul J şi al I l -lea 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor sai de familie, realizate În ultimu u fiscal în chei at 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificările şi cornpletărl l c ul eriea re) 

NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
 

,l~g~;;-:' 'Y·)l,.~ . ~u r a venit ulu] : -"" ..J ~S t: r vi ci u l pre tihlObi~c t u l I V r: l; it rd anual 1
l :t ~t~ ~~ ~~~ut ~~~~ il.,. nume c. '3 resa 'e'wtltl l't. ;,~ generator,,(J __L__1_I1C2S <lt ___ 

1. 1erdtw7' 11'1salarii 

1.1. Titular Polu,"-l ft-P..\'UC. LUCE L 5C.U{ttbAN ~e~\i', Sit \) \ ez, ?E-C:C t? I " i tj ,'Lec l '~ "'~ 

_._--(--- 
1.2 Soţ/soţie -----~ 
1 J Cspii ---L--- I 
~ 

2. Veniltij"i din l,ctz\flăf i. independente-i' , , 

2.1. Titular f3> \roJ.ldU IJ e- LU _~L - r1-l DEMH-f m, E c...ON.~ 1Lt t ~ 1.oCM- I 2l ..,2.1..0 15' 
I 

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

i 

!3,' veniiiir;ilin t ediIN:p[ o]oI],HiJei b)mll"firof ! 
' ,.,' . - : ~c=:..' J . . ' '' ~ ' ~-- .' o: ' ;, 

3.1. TitltiM I 

3:2 Soţl~otie I 

~:. Venri1J'fi,d,ih iilvesli ţii 
, 

~~ -", 

4,1. Tit'ctlftf 

I I 
I 

4,2. ~e~(seţie I I 

5. Yeni'iU ri~dil1 pensii , ' '". J , 
j 1. TiWla.r 

j 

I 
I 
I 

S 2 Soţ/soţie ~u"'f.!-Ml'Uc.. M «J fr I 
~ .Gtq~nh-\..H~,o SC.t, 4P.'l. ?€f..l<t,\E ,,~ ) J 'i::kJ Ro ~ L I 1, ~r " , 

&tFeniiufJJlin. attit it âţ ! (;g~Lco J e . ,[ 

" 
r, 

~ .. ~ :'<t2-?) f f·,~' C i7 5" i 
6.1. Titular _.-r---

I 
6.2. Soţ/soţie I 

.: 
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r: 

COit. 
;05 : rsa "'~n i l ul u i:in 3 U I a l .NUIllt:, ad resa, 

7. TL#lif.u ri d~l .~, •• ~ { FI ,' ;.... .: .t., ,~ , ..... ·hrl 

~ 

7.4. TiffilaF 

7.2. Soţ/Botie 

~ ~ .., .. 
•~ . ~ '1"''' 

. -

8. Venieuri;âill alte suise 
8.1. Titular 

-

- . 
8-.2. Set/setie 

1.0 '} r« .. 
' ):' 

I~ c J iul p'restul/obiectUl Venitul anual 
e:cncrator de-ven it În c3S3t 

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

Data completării Semnătura 

..... .. ,.~ /?~ ~.?!:: ~ .~..
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