
DECLARAŢIE DE AVE~ 

. 
, avind funcţiaSlIhsewratllIlSubsemnata, 

de \""CS~ .~'k>, M q,~:S4l.A-L la \~~~i\? ~k 'ţY~\I1\OO 
CNP .r: ,domidliuI \1>c'b;)~ 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaraţii, declar pe proprie răspundere 

că impreună cu familial) deţin următoarele: 

*1) prin familie se inţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

1. Bunuri imoblle
 

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

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

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

2. Clădiri 

NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv cele aflat~ în alte ţări.
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- Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/c 
producţie. 

-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. 

II. Bunuri mobile 
1. Autovehiculefautoturisme, tractoare, maşini agricole, şalnpe, iabtJui şi alte rniilo~ce de transpor 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

. " 
, . , 

,bit~* : .. 
' , 

~1i!n,t!We,~~r;il. ~~' .. . 
'~IW}~:~Pf.1.~., '-, 

" ~'; 

M"mTU lU<;>,M ~ \~""-4. ,~ ~ ld ~ 

2. Bunuri sub formă de metale pretioase, bijuterii, obleete de artă şi de cult, colecţii de artă şi 
numismaticii, obiecte CAre rac parte din patrimoniul cultural' naţional san 'universal, a căror valoare 
insumati clepqeşte 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,' ' 

m. Bunuri moblle, a căror valoare depăşeşte 3.000 de -eure fiecare; şi bunuri inrobile instrăiiJate în 
ultimele 12 luai ' ' ' 
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IV. Active financiare 

1. Conturi ,i depoZite bancare, 'fonduri de investitii, Iorme echivalente de economisire şi investli-. 
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea insumati a tufuror acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

'.'Iij~"'" 
o' , 
""',' ·", ,:,~3ai!e;ice~i~ 

.: 
-: 
~ . 

. 

" 

, 

-: 

[{;~i#. 
". . ..' 

/
.> 

,~ti~ 
-, .,' 

/ 
'~es~his tn.~lI~. . ; 

"' ,So~oi~~\t: 
. .-·J.I.: " .'~'~'.'< 

" 

"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 eu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluifiscai anterior). " 

2. Plasamente, investiţii directe ,i imprumuturi acordate, dacă valoarea de piati msumlltă a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

I";f:~··,:~·;,r' 
o _ 

.JoI l \" .;) l'" 
""~',r~'_J l-' 

~":' ~: " ,'" ,7, '.I >•••~"•-e:.... -'.," N - ,~·~.~~!tl l ,~.'t '!' I 

~, , _ , " • , .___,_> ~ r:;lt.~ :~~ !~~ '.' __\_~ '. ~f ~ ~, •• , , l-'t'·' . ,t d(',,' ',' \"
,' ',""" __ ,L_..... ~~,,"""-'-'-

'·'''~l,'·r,'·' "'>~-,R'1i
'il '7~--.··-::":.. ~ < r

~f _. tk{;,;:~~>. .~,,'~ '-> .:~ J 

/ 

V 
-: -

/ . 

-: 
-: -, 

*Categoriile indicate sunt: (I) hdrtii de valo~e deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale În societăţi comerciale; (3) imprumuturi acordate În nume personal. 
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3. Alte active producătoare' de venituri nete, care Insumate depilQlc echivalentul a 5.000 de euro 1 

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

• •••• ••• • • • ••• •••• •• •••••••• ••••••••••••••••• ••••• •••••••••••••• •••• ••••••• "'~"""""" ••••••••••••• o •••••••••••• o" •••••••••••••••••• . . 

NOTĂ:
 
Se vor declara inclusivcele aflate În străinătate.
 

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

asemenea bunuri, daci valoarea insumati a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulatein străinătate.
 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionllte raţă de valoarea de piaţă, din 
partea nnor persoane, organizaţii, soeietiji comerciale, regii autonome, companiil.societliţi nalionale sau 
instituţii publice româneşti sau striine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontliri de cIieltUieli, altele decât 
cele ale angajatomIul, a eliror valoare individuală depăşeşte 500 de euro· 

. ~ ~.~. f:h'~ .... '" ai1[E"J'$7~ t. ay...ţ.,,,,_ ~.-,;~"",,;,~ /:;i:~~1'lf1;'A~ ,C}~'if".\ ' W,.y'tl _, ~~ ~.~, I.'••. C' • !' F !Y~-~. '" t 't _ I ţ' , [1 i~~ ';l '1 al :'~~ 1,' • '. 'J 'il", " r 

~lJ!{: ~ 1l _: " "L~~<'~';ţ t~: [;~~L ~ _,., < ',:._ t ''''<'' ._, ~, '.4~~_,~, "If:'''':i:~~1t< 

_ ' _ 1~ _ ~ 1 .{ _r-_' • _ .:..". ,,\ ~ "" ,:! r,~ _~ !il '" 

l.l. Titular 

/ 
~ 

1.2. Sot/solie / 
..,/ 

1.3. Copii / 
.?' 

·Se excepteazăde la declarare cadourile şi trataţii/e uzuale primite din partea rudelor de gradul 1gi al Il-lea: 
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vn, Venitllri ale declarantlliui şi ale membrilor sti de familie, realizate in ultimul an fiscal Închei: 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 priVind Codul mca\, eu modificArile şi completlirlle ulterioare) 

NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
 

1. Venituri-din salarii 

\':J "' 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

-\\ 

"', 
/

/, 

/ 
/ 

/
/ 

/ 

3. 1. Titular 

3.2. SoJ/soţie 

'. ~: 

,, 
; 

: /':'.. .

/ 
I 

" 

4.1. Titular 

, .. ,<. : 

4.2. Soţ/soţie 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6.1. Titular 
I 

/ 
1/ 

i 

I 

I 
' .. 

" , 

, 

6.2. Soţ/soţie / 

'1 
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7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3..Copii 

8.1. Titular ~ 

8.2. SOţ/soţie 

8.3.. Copii 

'. , " ..• -, 
,":. ',. '. 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexacUtatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionati:. 

Data <:ompletiTii Semnătura 

'/J. -,o.:f- tl~\&:,J.. ~. 0(Jl.Jl
• w'" ••••••'t " ....................~..~ .
 

..
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DECLARAŢIE DE INTERESE
 

SublRwltBtullSubsemnetB, 
de U:l~S\U.~ 

CNP 

, având funcţia 

~ ct>'lt'O$:MM 
I 

, 
cunoscând prevederile art, 292 din Codul penal privind falsul in declaraţii, declar pe propria răspundere: 

.Unitatea 
- denwnirea şi adresa -

Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 

sociale sau 
de ac iuni 

Valoarea totală a 
părţi] or sociale 

şi/sau a acţiunilor 

LI. ..... 

2.L ..... 

Unitatea 
-r denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor' 

3.1.. .... 

4.1.. .... 

1
 



--I 

anea:tm llrheierii rott:duluiCOJJ!tadlIllIB: <XJltl1IduIui trtalăaI~<bnn1ireaşiaclrea 
da:nlmirea . cootiacluIuiŞI ro1lroctU1LÎ!KMlit1\lll 

CCII!IldUl- adren 
IW:-~~TrtularMI.)~.~ ......... v'\.Jr -~ .'bl~2.~ 68.~ . .Qol~()\~\:>~ <lC~~~ -~' 020.20~,% 
I~~~ ~:'a~ . -\ ~..:;-

M~l\tlfl·So(/9J\ie ...............
 

Rude degraduffTaletiIuJaruIui
 
............
 .:

/ 

&rietiili oormciale'Pcmmăfizică 
~Arocialiifumiliale'Qlbime
 

itxlividuale,Cll!::irm lRJCiale, =ietăli
 
civilep!1JfiSmaIesausocidiiti cMIe
 /

rmfrsirnaIeQl~limita!ă= 
~pufusiade;wro;t/~ 

... '0 

l) 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 nuiele de gradul 1obţin contracte, aşa ewn sunt definite la punctul 5. 

Prezenta declaraţie constituie act 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea 511U 

Datacompletărti 

ZJ.:.s1:;..~Js;,. . 

Semnăm-a 
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