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DECLARAŢIE DE INTERESE 

/ / 

Subsemnatul/Subsemnata, / /IA/It Sit t0,H'fflf- - 6#8;21 'cL- , având funcţia 
de COcJSII,!i[J2. G-OCrr?-- la CONS",-,J,;... COc -9-(.- ttL- /'J'UN' 80,OSPt:>1 

7 .

CNP ; ,domiciliul !t<!,-J,~;?'~~ _ _ i.So-zvd rrM ' _
 

cunoscând prevederile arr, 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria raspundere:
 

Calitatea deţinută 
Unitatea 

- denumirea şi adresa 

'Ei ĂS~1:lIfsJtu<:fc~~na~\~a~iîcj~iiti}""~~"~\~le ...ţ0ntt,,~n!!,,6beletăţinafîo~al~;Î11stitti!U de credit, gru puri de! 
,:JUt~r~S'~l!n!!!J!Jl::;~ţ)j:!!!J!'l~blJui~n'!lsJ;lll!!~,!>\>fltnd1li Jsll-lJJl;\teJ;llJ a'll J'Il~ ''l'tJ'uamentale; ! 

NI". de părţi Valoarea totală a 
sociale sali părţilor sociale 
de acţiuni şi/sau a acţi~o~_ 

LI 

-~--- --! 
- - I 

Valoarea beneficiilorCalitatea deţinută 

Sl\l"lI-ref~~!ltr~L'"rsQl.?i~~ţill!J:comerciale, ale 
.. '... ,1lls~ţii\Q1:4~cr~i4,aleSg~pllrllorde interes 

. ij~~:ile,,*~ll;~f1i~~' 

~~t__~~__t_~~- -  I 

-:-_,--L-;---;~-___;_--,L , 

2.1. 

I--------------==--'=-+-----+-----t-----.~ -

ilsau sindicille . 

.i.->: 

'3.<::a1itateade \DeDibri tn c'ldiUJ &SlJcia • Qr 
3.1.. .... 

I----~--~-----------~=-'"'-------

I------------~~-

I 

I 

~-= ------------~-I 

s,~~ "~"'" de a~""i;;", consultan~ ...... ob..... sa...... ,n derulare în "o,•• ~ 
ex.e.Jci.~ni. f.•.... un.cfl.. ·ilQ.,.r.,' mandatelor sa..U ~~m.nităţiIOrjJ>ubllce1lu~n1ate de la.bJll:etuld.e silit, tocal şi din fonduri 
externeon' îme1teî.!lte' cu societăfi.camerdale cu capital de stat sau unne';siatul este acţionar 

1Jl!I,' orttarJ1I\ÎDI;lrit;ir: . . '. . " .... 

~=--========~~--

5.1 Bmeficiarul c1ecootract numele, lnsituţia Procedum Tipul I Data Durota T.. Valoarra I 



----

premnneleJdenumiJea şi adresa contractantă: 

deumirea şi 

adresa 
Tltular ............... 

I SoţI~e ............ 

Rude degrndull'laJetitularului 
.. ...... ." 

Societăjicomerciale/Pesoană fizică 

nutoli71rtăI Asociaţii fămiliale/ Cabincte 
individuale, cnbinae asoeiae, sroetăji 

civile plDfesiooaJe sausocietăţi civile --' --' 
profesionale eu~limitstă care .> 

desfăşoarăprofrsia de nVOC3ll ()rg;lni2llţii 
// 

nel!JNernammtale' FlBldaţiil A:=ia\ii" ' 

1 

caeafost 
înaedinţit 

COI1tJ:ldU1 

// 

--,// 
-' 

/ 

" 

-~-~.--- - 
<contractului	 i n,chei"ii COI11lncmiui totală a 

I
I COI1traclului i ccnaaoulni 
: 

f--=~ 
I ~ 

I 
I
! 

. j=/ , 
/--' '1 

'--"- 

I 

i j-I 
I	 _--'--~_____1 ~-

1\ Prin rude de gradul} se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
'\ Se vor declara numele, denumirea 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 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

şi răspund potrivit legii penale pentru inexactltatea sau 

Data completării 

.~?:..qt..__ ..~1.? .. 
Semniitlly.\ 
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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, ~'Y'fr3'/}- MIH'hlf-. - ~f2.,(CL- ,având funcţia 

de U?c/sudfl0 0cttk la CO""g" ,J'- tQt.-m~ fi?- h"w. 6CEP~,v( 
I ~ 

CNP , domiciliul l'1'c./h)·C , Pec./~ 407V Q;';"v, ,ffl2-., 

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

că Împreună cu familial) detin următoarele: 

*J) Prin familie se Înţelege sotul/soţia şi copiii aflaţi în Întreţinerea acestora. 

1. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ: 

Se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări. 

I"t .'- -./ ' ).'/" 
l-i)"- //,' " ,/.Z\',~J',,' 

-------= 

.', 
.• /.(~;~~~i~J.,·lj'·.~i 
di>!:>II!Jllrii,/'./ 

>":";:::', ,,;'ţi;!': ' 

$lIpî'âfllţai 
·",C.>('; .: 

CQta~ 

.P11l1:e 

,-L------

.·MI)(iIlI de."i1·/ C$itegţ)~i~*":; TituIar"1I )

1; ,'''' ... "''''i;''';'-';:;;>''"] f,llibân.dire 
. . . 

.
. .... 

* 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, cupilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

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

Cota".,: .i:, MOduJ.ile 
~rte ')16tlândire 'I'itularuI2

) 
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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, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia. copilul). 
iar În cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

II. Buuuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şa lupe. lahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatrtculărli, potrivit legii 

~~!"l'~;: :,: :, :. ;:'·i',:.•."."., ~r.d~;ijlJcă~ '~"IÎI"d~:fll~ti~lIţi~ M"duldieqq,bândi..-e 
I

, ... it·· 
-.  .~ - . f---______________ 

- 

I -------------- ~ .i-> 
-1 

I I -----~ 
J 

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

numlsmatică, 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 

Valoarell 
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IV. Active fin aneiare 

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.
 

·.ln~tuj.iacl\n;~l:I,~inistl:"cază 
!,i'JXtM,Ul'" ··.·r 

. 
. . şiallresa!acesfeia ...) ..... valuţa 'Qesc.his Inanul 

~ 
.i-> 

------
»>: 

...--..---1-
~ 

~ -~ 

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

-

~. 

Soldlvalo-are la zi 

.> 

~ . 

I 

'Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cord); (2) depozit bancar SUl! 

echivalente: (3) fonduri de investi/ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente unului fiscal anterior). 

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

NOTĂ:
 

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
 

.. V'lIliJlIi't\a totulă 1a zi 

------.. 

"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 rlUme personal. 
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3. Altc active producătoarc de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

............•..... ' .....••.. .
~~~~~ 
No'i fi.; ~~::~~.~ 

Se vor dechn:~a;:tIîtŢusiv cele aflate ITI străinătate, 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise În bencficiul 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 pasivcle financiare acumulate În străinătate.
 

I:~:
 ,,iJ:j,'
 
;:';}i,~': 

; 
ţef~i~~;' Valoare 

-==

~ ~.[ 

};';';: 1~"OJ1.ţr~ta,ţ;~jl~~li1· :Sud~nUa 
,

, ;F 1, 

----------
1--

.i.>; 
.i->: 

E j ~ :t 
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 dc cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

Ser~iulprţsta(/0b~~ul, . 
enerator devwit· 

V~itul~lîal 

tnţll~t 

f----------l-----------t-----------t---==-~=----

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

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

NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate .
 

• '. r- Sursa venitUlui: . 
i·n"'niel~·ăll~· . 

.se""ci\ll[lr~stliîiol:liectuJ VeniM anual 
. ··:i!en~tD".dl1v\\lliţÎllcasat 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular ~-.4-/1/j /0 ~ 4zy 
/N<>e."..-..',·~~~, ',rn:; 2. V:v7~ 

1.3 Copii -'-----
2. Venituri din activităţi independente 

3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor 

3.1. Titular 

~-_._--------+----------+~=------
3.2. Soţ/soţie 

4. Venituri din investiţii 

4.1. Titulor 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii 

5.1. TItular 

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

~ 

~ - 
1- I.------

~---------- I 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

~-

L ~ ~ -+ \__~~~=----\__-----. 

5.2. Soţ/soţie 
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şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau , 

Semnătura , 

8.3. Copii 

~ 

Prezenta declaraţie constituie act public 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

..ţ{ .v..7.'. ..<!Q!.,.{;..... 

SerViciulprest1l~bÎectul Venltulanual 
.. ···l!~Il\lratorl!l~ yenit . Încasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7.1 Titular 

7.2. Sot/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 

8.1 Titular 

8.2. Soţ/soţie 
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