
DECLARAŢIE DE INTERESE
 

Subsemnatul/Subsemnata, MÂ-+-l~ I lA lA. î2.E ~Tl\V" 
de ~\-l.s,( .LI'E-Il- LOCAL la CJSNb\L\llL .la Cb-l rrL 

, având functia 
Vi IJ. N l' C\.' 0( lJ..L \..Li Wrv~M 

CNP , domiciliul ~ dTeYZ; A ~ ( ~ 'tY . 1 

1 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe propria răspundere: 

2.1.. .... 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

l:u\SOciat saa actioJlarllţsoeietăjiS()lUerc,\lj,le,c()lUpaniilsoeieţllţl Jlafi()na!e,;ip~titlltil~~ 
)";"'!ii. ,~:n(JIUli: ~um.i;m~IriQtAilie~ticia."fnlt4li·1 salti!d~;Q .,. ~lfi: ·Sf......;;,' 

Nr. de părţi Valoarea totală a 

e 

Unitatea Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 
- denumirea şi adresa 

de acţiuni şi/sau a acţiunilor 

1.J... ... Se l<:C'JI.!-A IMPE?X: el. ctlOAar S o 

.$~}R~tr~fte. inclusi~cele ,de llsistţ~t~jur\dică, cl)IIeSUItanţăj uddică, ~nSultlllltli ,~.'?"%;()~ti~~ţ . 
fu 4cl'ular(l în timpul exercită,rIi fUW~ţiil(lr, mandatelor sau demnităţllor. pubIil\\eîililiJlţllţe·d~·.\\: .;Ii.~~ 
stat, local şi din fonduri externe (Iri'încheiate cu societăţi comerciale cu capital de Sţllt sali'·'1l)lge;s~tlJl ~e 
acţioJlar ~joritarfminoritar; .• '. . 

5.1~~~wrel" L~ I~: ~2~aUl~l, "=
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R1Xle degm;:lul 1') ale tituIatului 

Socictă\i <XIJ1el1:ialeI Pesoeoă fizică 

autcrÎ2lllă! Asoeaţii firniliale/ 0llJin<re 
inlividuale, cabinete ll9Xiale, ~ 

civile rrofusiooale S3II ~ civile 
rrofusiooale curăs(xJrxlere limitlItă care 
desIliş:ml rrofesiade avocatiClrg;mi2alii

F .. ~ 

') Prin rude de gradul J 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 l obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradull deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. 

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

Data completării ~tura 

..~~.:.9..~.: ..?.9..Lt.... 
\ 
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DECLARAŢIE DE AVERE 

, având funcţia .. 
de U) r-J.S ( 1-.(" ef1.- l_A) C-kL la -coNstLiuL \LOcA-L AcL M.U!.lÎG' illlJ.!-lll o07,0 SldJl 
SubsemnatuVSubsemnata, 

CNP , domiciliul f;OTOS IH.::,'t ~TI&. 
\ 

, 
cunoscând prevederile art, 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. 

j..oo 2. o,15 1(~ lY10~~rt.-

~Gli o,<-t~ "3 l'Y\()s+e~1'C/ 

• 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.
 

L- -'L- --'-- L---r"----_L-__--'-- L- .....J' 
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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 în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

~;:!.Li.~ 
, - -

M;IU:~,. -,,' -
-. 

ku..'10 ..lA Q; S; tv.. IJJ 20n . (;, 

-

.-, :Nx. de bucăţi 

II 

-

, Anul defabricaţie, 
_'/ 'i: 

'Z!~~~4~1!~~~~I~~!;'2 tv ; 1.' - ".,.,,-.,,"-, _ ,"-,-'.' 

2 O A~ 

h 
1/ 

C u ",pei~ 

/
/

, 

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 teritoriul României 

la momentul declarării. 

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

;;~/~i6tr:â bIUl~lu.i 
" 1.. -. .'ÎtL$trăinat 

.': ..Dafă 

înst~ăi~il"u 
NrŞ031!a către care 5-3 

'. 

înstrăinat 
. ." 

'Ji'~.rm."',.·.-·'.!;. 
îiÎstflinării' 

([;] .••.... 
. v i r.§:}~~~;~ 

•• 
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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 de euro 

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

,,-,.,." '"0 .. ~ J'~>.~. __ .. -,_>;f~'_;)-_-\'\f'li, .Instltuţijţ care administrează·'d> 
" 

Şoldfyalol1reIa"Zi'C" 0;: ".Valuta Deschis in anulTipul" _.'- .... ," -<;" .... ",,,,:.\.' ! 
.: 

~ 
"" '." şi adresa acesteia "" 

~ - --
-

"Categoriile indicate sunt: O) 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 însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

1G.&oot 

"Categoriile indicate sunt: O) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat. certificate. obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal. 

V 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 
......................................................................... '=) .
 

........................................................................./ .
 

NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, 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.
 

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 angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro" 

1.1. TituIar 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

"Se exceptează de la declarare cadourile şi trata/ilie uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al lI-lea. 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an fiseal Încheiat 
(potrivit art, 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, eu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
 

Sursa venituluk;'>;L~C~a realizat venitul 
~ -,,> - > nu.mele, adresa 
1. Venituri din salarii 

1.1. Titular Mk:nei L~lU#..ln Iv ~ ti ""'"":.... MIl"'o;ţ>\'\..;. \~. NMIf 
VI~+-\E-i LiwJUIl:ri iL' I:l t \Lou ~ IrI'l.LkM.5MTlrIL 

1.2. Soţ/solie 

1.3. Copii 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

2.2. Sot/soţie 

3. Venituri din cedareafolosintei bunurilor 

3.1. Titular 

3.2. Sot/soţie 

4, Venituri din investiţii 

4.1. Titular 

4.2. Sot/solie 

$.Venîfuri dinpensii 

5.1. Titular \V\Â-~T6i L-kvlIlE~ rlK- \1k~ ~ t>tM~i~ 

5.2. Sot/soţie ~hJlrkTf{ M~k ?6'l&tl~"Q rt Ih.

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular 

6.2. Sot/soţie 

servi~.illlpres,tatJ?~ircCt!lI·1X'~~!ţlli~~~~ 
l!:enerator devenlt,··tncasat"·'

--" >.... '." ,' .• 

-
- C.()mi~i~\l- pn.:~~- ~ '1 3Lr 

[Z.c.ţ.€> 12.cM"T - S O~.( 

. 

~~!.\.l;.l c \tt·C>\G 

~o. 1;;80pG:N.%\G 
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-, Sursa venitului: Cine a reahzat venitul 
- \ -, '-,e' Nume, adresa 

Serviciul pr(lStaţ/o~i~l_ey~~tll.l~,~ 
,l!eneratoJ',d~!-Vl\nit' ,~J'i',m~$lIt: ,') 

7_ Veni/uri din premii şi din jocuri de noroc 
---"-----,-------------.---------'--r-----~--

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 1 

8.2. Soţ/soţie 

f-------------I-------------I------------,f------ 
8.3, Copii 

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

Data completării Semnătura 

j O. O ~ . 'UJ ~ fi, .................. :r .
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