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DECLARAŢIE DE AVERE 

, I 
Su bsernnatul/Subsemnata, I 1\I/H4/ <;;>t=rFAN , având funcţia 
de c...af2S Iaer loca la coei "i);Z/(}L L aCAr )2,()/OS4)..(/ 

CNP ,~domiciliul /?:;Q"7Q SAcAL,' 
'Jud !brD7QSAN-t 

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

că Împreună cu familial) deţin următoarele: 

"L) 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, 

nul ' ' "'Chta-, 'M'hdul de' "'1\ 
, ândiril; ,~upr~r* :rte ';d6~ândire ',Titulllrul 

* 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,
 

Anul Cota- Modul de
Adresa sau zona Categoria* Suprafaţa 

partedobândirii dobândire 
tX-';;'O~NI'I ~/2 ~ c/'f)jc-DrOi ('1hJ:/dO/1 c,/ /o» rn259f--- l!)uTO~-:-1 ~~(T<C'fy :.) J,41/C;q~~N,rQ1 d"t(:-/"Llrl'/(,1/2r--'  '1:;C'~~·C, 'S /\ ("1.,1. ' 1, v \/ ~,.::'t,?c'1A(· ~/(;/,., . 

~-13__ L ..::.1'J'/' \.) . ~IJ..' "'llll ,)'-1 ) I/G' 
A', 

"l;J /"i? ""'f ,(.>" 

v 
r_

I 

Titularul') 

r"! .-"fA" '"~? (- / ~l>'v 
("L;-/';;(1h/1i!/r; l ~- _ 

/Y1HtA7 ";)i~/;4,.-'V 

/"l /
, 
N"!/ , CLF'/'h 

,-"~?, :.If~4.:~ '~~ <..:' -.:.. ,/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/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii 

An...~l.d. ef:.abrica'ie.· . ., .:.~dulj)l!.dobândire 

200/I 

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. 

•. .v~loarea ţS1Îniatii .' . 

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

-. ~llrturllr.bunuluJ ..... , -: .. Data ... 
Înstrăinat înstrăinării 

Persoana către care s-a ... Forma ." Valoarea 
înstrăinărliÎnstrăinat 

Nu -Ef,'T~ C 4"ZoL 
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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.
 

'Categoriile indicate sUIII' tl ) 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 Insumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

N.u 

'Categoriile indicate .111111: t I ) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat. certificate. obligaţiuni): (2) 

acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal. 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc eehivalentul a 5.000 de euro pc 
an: 

::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::::: ::: ::: ::: ::: ::: :::t!(J.:: :@;;ş:::,,? A.<: ~z:::::: ::: ::: ::: ::: .: ::: ::: :::::: ::: :::: .. 
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 nationale 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'_lizat>"" ........ ·S~~~ ..~~~f*?I?~~.::.. .Şe~~tll •.• prestat/Obieetal I 'Yenitul anual 

-;".:.. ' •... nJfli!:i!le~·n(\):l!$ă.····.· . ·.!i~uerator devenit" . ·t~î:asa*··· 

1 1 Titular 

1 , Soţ/soţie N () EJlTF Q"f-uIL 

1.3. Copi i 

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

NOTĂ:
 

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
 

tlObieetuIi ye#ittilannal_veUilt!îui: 'F
ete~:~al-esa 'devenit "i.,. ;:t"Cl!sat 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 
\ I 

"'!(HA-! ~ '1:t:'~A-N '3 C.NOVA,lf-MJEIcV ~4 ~T /e?3j')OQ~/ SSt /2 Ig~ 
1.2. Soţ/solie .~ 

1.3. Copii -
2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 
1... 

/ 
2.2. Soţ/solie / 

/ 

3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor 

3.1. Titular ... 
/ 

3.2. SOl/solie I 

4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular 

/
/4.2. SOlisolie 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

"j'F //1f-)e/2.&~ 6c::o (QI"f1ft'f1 ~~V 1o. G9Y
5.2. Soţ/soţie 

Hirr.i\l G'LG'H4 j.'..'e /'?- ,1--1 e l/ C/;.D 
6. Venituri din activităţi agricole 

6.1 Titular 
1/' 

6.2. Soţ/soţie / 
/

! 
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~• .'C" ·Jt 
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/sotie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 

{Y/llflH s,cTF~ 

8.2. Soţ/solie 

8.3. Copii 

Sursa veiiitlllueI: 
.... Nume, li'dresa 

/
7 

/ 
/ 

WN'%7L}U/. L{)CAL !JJifo.\ 
f 

. Venitul anual.Serviciul prestat/obieetul 
...... .l!Cuerah>rde venit Încasat 

, 

, 
~l ~8tJ"/ier I Cf--Q/ ,-)(Q'52 

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

Data completării Semnătuer 

... ::?-:"1.~. <ţ:? §.; ..?:-.?.J ':ţ-
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DECLARAŢIE DE INTERESE
 

1.....:' I c/ /' _,Subsemnatul/Subsrmnata, :/!//"'-~I <;-; ~(-.~ -,/=-p.~ /\/ , având funcţia 

de C(/~)~;;U- !r;((-,j la CO/'J';j,· LI"),," L,' C;/Ji. 

CNP "Domiciliul /Sc'. eSr'-,I// 

'. J"" 1; c;-C';,;,-" ""-! , 
cunoscând prevederile din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

naţionale, instituţii de1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale: 

Unitatea 
1 

I 
Ne. de părţi Valoarea totală a 

Calitatea deţinută i sociale sau părţilor sociale 
- denumirea şi adresa  i I 

I de acţiuni şi/sau a actiunilor 
1.1. .. . i 

fcSiFIV (1 CA z;uL I, I 

I -+I 

II I 
2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerei ale, alt 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilornaţionale, ale Instituţiilor de credit, ale grupurtlor de Interes 
economic ale asociafiilorsau fundaţiilorori ale altororgauizaţiiQ-egnverrilJJ:I1eQ-1:lJle: -

Unitatea 1,.. I 
- '~. 

d . . d I Calitatea detinută I Valoarea beneficiilor I
- enurmrea ŞI a resa  '1 
2.1 ...... 

I 
I I 

IY C' te ;)'/-E CA c.::UZj 
. 

I 

:>. Calitatea de membru în cadrul asociaţiijorprofesionale şi/sau sindieale .. " 
3,1. .... 

/YU ~;j;;:C C'-<î C::UL 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribu
detinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic 

ite sau 

4.1. .... 
~ , •.,iL 

:. ., 

neretribuitr 

(,/ U C A cuL~~ 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timp' 
exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilorpublice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fondu 

I externe ori încheiate cu societăţi eomerciale cu capital de stat sau unde statul este acţiom 

I majoritar/minoritar: 

1 

_ 



,--------
, lnsnum» PlDC.ecllU?, pnn 

Data ValO3l1'2
5,1 BtîlEDC3Jul c!econo1lCr numele COnTIllCmnU C<-1J.e Q kX0 TIpul Duratai incheiem totala (1
pn:nume!e/clellwlurea Şl adn::.s~:: der.ur-nrea si înae.:bnt:il connactului connactului l 

cormacruhn __--j~cono"3Ctulwi adresa contractu,rrnuJm-;---.-------------:---~==--+---====-- , 

i
I 

)'-1 U i 
I Sot!s>tie-.--------

1 . 

Ne/ 
-,.--------ti -~~----'-Rude degradul l" aletitularului 

I 1 I 
+-------+-- lf--------lf------+-~I Soietă!i comeciale/Pesoenăfizcă 

anorizară' Asociatii familiale! Cabirete 
irdividuale, cabinete asociate, roetăti i 

I
civiJeprofesicmale sausocieări civile 
profesionale curăsjxm::kre limitată care ! 
~profesiadeaVlXat!Clrganizapi1 

negwenamentale/ FLmdaţiiI A=iajii21 

1) Prin rude de gradul] se înţelege părinti pe linie ascendentă şi copii pe linie descendenta. 
2] Se vor declara numele. de~umirea şi adresa beneficiarului de contract unde. prin calitatea deţinută, titularul. 

soţul/soţia şi rudele de gradull 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. 

..........Q!.:.P..$:.~ ..?9.1 '::/
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