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DECLARA ŢIE DE AVERE 

SubsemDatuVS~bs~mnata, (!,CI !2G'-J u.t (?L- ,având functia 
de (]O ţţf, t-, e ~ J-Oc-II-L la !lJ R.t IJPI.U ' ci!-
CNP 1# olidtYrltP,domiciliul 1YI{?/lM1c~ &.1'19 /<d' e-
cunoscind prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie rAspundere 
că Împreuni cu familial) detin urmAtoarele: 

-I} Prin familie se Înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi În întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

Adresa sau zoa Cotegoria< AII.I 
dobbdlrll 

/' 

Suprafala 
Cola-
oarte 

") 
/ 

Modul de Titularul" 
dobindi ... 

• Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se aflA in circuitul civil. 

*2) La "Titular" se menţionează, În cazul bunurilor proprii, nurnele proprietarului (titularul. soţuUsolia, copilul), 
iar in cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. ClAdiri 

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

Adresa sau zoa. CateÎoriJl' 1'. AIIal • Snpnol'llja CoCa- Mod.,. de TltalarBr' doblndirll . ....... dobIadire 

') 
/ 

/' 

1 



. , Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spalii comerciale/de 
produclie. 

'2) La "Titular' se menlionează, În cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sOlul/solia, copilul), 
iar În cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

n. BUDuri mobile 
1. AutovehiculeJautoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

cafe sunt supuse inmatriculirii, potrivit legii 

N.tura M ..... Nr. de buolţi ADUI de fabri,,"ţie Modul de dobladlre 

î 
/ 

/ 
/ 
\. 

2. BUDuri sub forml de metale pretioase, bijuterii, obiecte de artA şi de cult, colecţii de artA şi 

DumismaticA, obiecte care rac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a cAror valoare 
insumati deplişeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate În proprietate, indiferent dac! ele se aflA sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

Desc:riere sumarA ADul dOOI.dlrll Valoarea estimati 

....--
/ 

/ 
/ 

( 

m. BUDuri mobile, a ciror valoare depişeşte 3.000 de euro fiecare, şi bUDuri imobile instrAinate in 
ultimele Il luni 

Natura bUDUlui Dabl Penoua cAtre care s·a Forma V.Ioa .... 
InstriliDat 1n.lrilnlrll . InstrilJDat . flutrllulrll 

<" ') 
c:: 
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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 Însumati a tuturor acestora depişeşte 5.000 de euro 

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

IllStitujia """' ad .. iaistreazl Tlpal" VaI.ta Deschis 1 .... 1 SoIdlv.1oue la zi 'iad ..... _ 

-
""'" 
/ 

/ 
V 

/ 
l 

·Categoriile indicate sunt: (1) conl curent sau echivalente (inclusiv cord); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investitii sau echivalente. inclusiv fo nduri privare de pensii sau alle sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluifiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe ş i imprumuturi acordate, daci valoarea de piatA însumati a tuturor 
acestora depAşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investiliile ş i participări le în străînătate . 

Emiteat titlaloocletatea la care pe __ 
Tlpal", N."r de titlarll V.IDa .... _ .. zi 

.cjIon.r ........ iallbeaefidar de Impnuaat _de . re 

<---. 

/ 
/ 

/ 
(. 

·Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare de/inute (titluri de stai, certificate, obliga/juni); (2) 
ac/iuni sau părţi sociale in soc;etă/; comerciale; (3) imprumuturi acordate În nume personal. 
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3. Alte active produdtoare de venituri nete, care Însumate depişesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

: :: :::: :::::::::::::: :: ::::::::::: :::::::::::: :.:: ::::: : ::: :~ : . ::::: : ::. : ::::::::: ::: : ::::: :: ::: :::: : :::: ::: : : : :::::::::::::: : : : :::.:: 
N OTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate in străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achiziţionate in sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, daci valoarea ÎnsumatA a tuturor acestora depişeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate În străinătate. 

Creditor eo.tndat III ••• 1 Sc:odeDt II V.1oare 

c---. 
) 

/ 
( 
\ 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate fati de valoarea de piati, din 
partea unor persoane, organizatii, societAti comerciale, regii autonome, companii/societAţi naţionale sau 
institutii publice româneşti sau strline, inclusiv burse, credite, garanţii, decontAri de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a ciror valoare individuali depişeşte 500 de euro· 

Ci ....... Ilzat v •• 1to1 
Suna veaitului: Servici.1 prestotlOblectol V .. ital .. u1 
•• m ..... drso ROtI.rator de_it lllcuat 

1.1. Titular "' 
1.2. SoVso{ie / 

I 
1.3. Copii / 

"-
·Se exceptează de la declarare cadouri/e şi trata/iile uzuale primite din partea rudelor de gradul J şi al 1 J.lea. 



, 

vn. Venituri ale declarantului şi ale membrilor sAi de familie, realizate În ultimul an fiscal Încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fisca), cu modificlrile şi completA.rile ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

CI •• a realizat v •• itul Suna v •• ltulul: Servlci.1 preatatiObiectul V .. itul .... 1 
•• mele,.d .... aeDtrator de veuit I ..... t 

1. Veni/uri din salarii 

1.1. Titular llvLh" ' '\ (}," :;, CIi.- ~.5L 

) 
1.2. SoVsoţie ( 

1.3. Copii A. - A- r fn- 11/;0 
;;"ftiP . ..ti'!/... 

2. Venituri din activităţi independente r ........., 
2.1. Titular '\ 

2.2. SoVsoţie 

\ 

3. Venituri din cedareafolosinlei bunurilor / 
3.1. Titular / 

/ 
3.2. SoVsoţie / 

1/ 
4. Venituri din irrvesliţii 

4.1 . Titular / 
/ 

4.2. SoVso\ie 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

5.2. SoVso\ie 

6. Veni/uri din aClivită/i agricole 
, 

6. 1. Titular 

\ 
6.2. SoVsoţie '\ 

r--..... 

5 
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Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: 
Nume adresa 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. Solisolie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 

8.2. Solisoţie 

8.3. Copii 

Serviciul prestatlobiectul 
enerator de venit 

Venitul an 
incasat 

ual 

Prezenta declaratie constituie act public şi 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

rAspund potrivit legii penale pentru ioexactitatea sau 

Data completArii 

.... fr.~r.: .. '0.Lf.: 
~a 

.............................. 
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DECLARAŢIE DE AVERE 

cunoscind prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie rispundere 
ci impreuni cu familial ) detin urmAtoarele: 

·1) Prin familie se inţelege SOfllUsot ia şi copiii aflaţi În intreţinerea acestora. 

1. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate În alte tări . 

Adresa saa 10" eltegoria* AII.I 
doblDdlrli 

Sa.,...r ... Cota-
parte 

Il 
/ 

Modald. 
Tll1Ilaraln 

dobiadiR 

• Categoriile indicate sunt: ( 1) agricol; (2) forestier; (3) intravi lan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravi lane, dacă se află in circuitul civil. 

·2) La "Titular" se mentioneazA, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţuVsotia, copilul), 
iar În cazuJ bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. ClAdiri 

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

Adrea sali IOa ea ... • 1" AIIul Sa.,...ra .. I;=: MiJdalde TItolaniJ'l dobladiril dobladlre 

') 
V 

l ' ~ 

1 



" Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţA; (4) spaţ i i comercialelde 
producţ ie . 

"2) La "Titular" se menţionează, In cazul bunurilor propri i, numele proprietarului (titularul , sotu llso~a, copilul), 
iar În cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

D. BUDuri mobile 
1. AutovehiculeJautoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iabturÎ şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse inma triculArii, potrivit legii 

Natur. Ma"", N ....... citi Aaal de fabrieatle Modal de dobl.dire 

'" ) 
/" 

/ 
'-.... 

2. Bunuri sub formA de metale pretioase, bijuterii, obiecte de artA şi de cult, colecţii de artA ş i 

numismatici, o biecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a cl ror valoare 
Insumati depAşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor mentiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se aflA sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

Delcriere samarA ADUI dolJli.dlrll V.Ioa .... estimali 

"" 
/ 

/ 

m. Bunuri mobile, a clror valoare depişeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile instriinate În 
ultimele 12 luni 

Natura ba.alui Da .. Penoau dtre CIIn .... Form. . 
V ......... 

flIstrliiDat _Irli flI.trliDat . _mlril 

"" ~ 
2 



IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, daci valoarea insumati a tuturor acestora depAşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţ ii financiare din străinatate. 

Institu,ia care .dmiaistreazl Tipal" V •• ta Deoebis In .. al Sokl/valoare .. zi 
.i.d .......... teia 

î 
/ 

/ 
/ 

( 

-
·Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cord); (2) dejXJzit bancar sau 

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

2. Plasamente, investitii directe şi imprumuturi acordate, daci valoarea de piatA insumati: a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investitiile şi participările in străinAtate . 

Emlteat titloIooeietatea In care _a._ 
Tipal" 

Numlr dolltla.u V .... ___ .. zi 
.<IIo .. r soa uociatlbellefk:iar de Impramat cota de 

"\ 
/ 

/ 
/ 
l 

~ 

·Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare de/inute (tUluri de stat, certificate, obliga/iuni); (2) 
aCliuni sau păr/Î sociale În societă/i comerciale,' (3) imprumuturi acordate in nume personal. 

3 



3. Alte active producAtoare de venituri nete, care insumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: ............. .. ......... .. ............................ ..... ..... t= ........................................... ........................... . 
............... ..... ................... ... .... .............. .. , ..... , ..... ... ...... ... .......... ... ....... ... .... ... ..... ............... . 
.................. ............... " "" .. , ....................... . ......................... .. ..... , ., .. , ..... ................... . 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate În străinAtate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise in beneficiul unui terţ, bunuri achizitionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacA valoarea insumati a tuturor acestora depăşeşte S.OOO de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in străinătate . 

• Creditor Coatradat III aaal Scadeat" Valoare 

~ 

\ 
J 

/ 
{ 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate faţA de valoarea de piatA, din 
partea unor persoane, organizatii, societAti comerciale, regii autonome, companii/societAţi nationale sau 
institutii publice româneşti sau strline, inclusiv burse, credite, garantii, decontAri de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a cAror valoare individuali depişeşte SOO de euro* 

elae a raliut venitul 
Suna vealtului: Servlci.1 p ...... tlObleetal Vealtal .. oaI 
numele, adresa geaerator de veait "' .... t 

1.1. Titular 

'\ 
1.2. Sot/sotie 

/ 
1.3. Copii ! 

----. 
·Se excepteazlJ de la declarare cadourile şi trataliile uzuale primite din partea rudelor de gradul! şi al! Ueo.. 

4 



Vll. Venituri ale declarantului şi ale membrilor sii de familie, realizate În ultimul an riscal Încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modlficArile şi completArile ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate . 

Ciae • realizat veaitul Sursa venitului: Servlcial prestatlObiectul Venitulaaual 
aumele..d ..... ftDerator de veait lacasat 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular (il/ ilo f, I } vu,'tfet. G &tA ~)L 

~~Ctv jJ", , (l ') 
1.2. Sot/soţie / 

/ 
1.3. Copii / 

/ 
2. Venituri din activitifţi independerue / 
2.1. Titular / 

I 
2.2. Sot/sotie I 

I 
3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor I . 

3.1. Titular II 

3.2. Sot/sotie I 
I 

4. Venituri din investi/ii I 
4. 1. Titular I 

I 
4.2. Sot/sotie I 

I 
5. Venituri din pensii I 
5.1. Titular I 

I 
5.2. Sot/sotie I 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular 

6.2. Sot/sotie '-... 

5 



Ci.e a realizat ve.itul 
Suna venitului: Serviciul prestatlobiectul Venitulanu.1 
Nume, adresa 2e.erator de ve.it I ...... t 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 
7.1. Titular -.... 

'\ 

7.2. Solisolie 

/ 
7.3. Copii / 

1/ 
8. Venituri din alte surse / 
8.1. Titular / 

/ 
8.2. Soli,olie / 

\.... 
8.3. Copii -........ 

-............. 

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

Data completArii ~ 

... J(~.L .. Y?!.ţ .......... xz: ........ .. 
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DECLARAŢIE DE AVERE 

SubsemnatuVS ubsempata. Dt<., t ft {l,f (/ o t fi' . având fUDcţia 
de cfJlY~rl-lER la p M6Rr MteHfW r c.(j . 
CNP 1foagOf1106lf f . domiciliul t1 E Ha p i C e- AI,. /r$ 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind fa lsul in declaraţii, declar pe proprie rAspundere 
ci impreuni cu familia 1) detin urmAtoarele: 

. ') Prin fami lie se intelege soţuVsotia şi copiii aflaţi în întretinerea acestora. 

1. BUDuri imobile 

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

Adresa sau 20U Categ_" ADul 
dobbdirli 

~Tmftl VEt- oYf/II iL-Dt ';1-ol lf 
&~, ",.tA , o/'od,,,,p. f . 

o 

Suprafalll 
Cota-
oarte 

ICS-m (t 

Mod.leIe Tiia ...... I" 
dobbdire 

C/lPlfI [j!<1:: fi 
/lrCof-{f r:;-

• Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) fo restier; (3) intravi lan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se afl ! în circuitul civi l. 

·2) La ItTitular" se menţionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titu laru l, soţul/soţ ia, copilul), 
iar În cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietari lor. 

2. ClAdiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate in aJte ţări. 

Adresa sa ... a Ca\eÎoria* 
AD.I . 

Saprar. .. (, Cola- . 1'·· Mod.1 de , TltaIoniJ21 doblDdirli ..-rte dobbcllre 

I 



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comercialelde 
producţie. 

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

n. Bunuri mobile 
1. Autovehiculelautoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iabturi ş i alte mijloace de transport 

care sunt supuse tomatriculArii, potrivit legii 

N.tu ... Marea Nr.de bII<lti Ani de fabricatie Modal de dobbdire 

TRf1-CTo« !SR.fl~oV 3 1990 (CI 11 PA « A-R E 
t1Fts, r NA /...OGrrN 2oo I:J G U!'1 ?11-/{RRE 
M !t?iNR GOLF 2.00? Cel!1 ffJ «. fi Re 

2. Bunuri sub formA de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arti ş i de cult, colectii de arti şi 

Dumismaticl, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a ciror valoare 
insumatA deplşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării . 

Delc:riere sumara ABDI doIIAadirii Valoarea estima" 

m. BUDuri mobile., a cAror valoare depAşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bUDuri imobile Înstriinate În 
ultimele 12 luoi 

Natun baaului Da .. r..-.a <lire care ... Forma Valoarea 
11Istrliaat lalltrllmirii 1lostriiaat flIItrIiairii 

2 



3. Alte active producAtoare de venituri nete, care insumate depăşesc ecbivalentul a 5.000 de euro pe 

~.n: .. ......... .... ... .. ... ..... . ............... ........... 22= ......... .... ............ .. ..................... .. .. ....... ................ . 
................ ... ........... .. ................. .. .... ....... ............................ ...... .... .. ...... .. ..... .... ................ . 
.... .... .... ...... .... ................... ...... ........ .... . .. . ..... ......................................... ........... . .. 

N OTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate În străinătate . 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise in beneficiul unui tert, bunuri achiziţionate in sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacA valoarea msumad a tuturor acestora depAşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in străinătate . 

Creditor CODtraotatin ••• 1 Scad ... tl. V.Io .... 

') 
/ 

~ 
'--

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţA de valoarea de piaţA, din 
partea unor persoane, organizaţii, societAţi comerciale, regii autonome, companii/societAţi nationale sau 
institutii publice româneşti sau striine, inclusiv burse, credite, garantii, decontAri de cheltuieli, altele decit 
cele ale angajatorului, a clror valoare individualA depAşeşte 500 de euro· 

CiDe • realizat venitul Sana venitalui: Serviclal p ...... tlOb1cctu1 Venitul.aaal 
•• m.le,.d .... ...erator de veait 111_1 

1.1. Titular 

~ 
1.2. Soţ/SOţie / 

~ 
1.3 . Copii /' f--' 

'-.. 

· Se exceptează de la declarare cadourile şi trata/iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al J Uea. 

4 



VU. Venituri ale declarantului şi ale membrilor sAi de familie, realizate 'in ultimul an fiscal incheiat 
(potrivit art. 41 din Legea or. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificArile şi completArile ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cine a realizat venitul Suru venitului: Serviciul p ....... tlObiectul Venitul anual 
numel .. adresa 2eaerator de venit In ..... 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titu Iar ()). l-i!- '''' ~~. f'YY)jjl?~ tv. t7 /11)1 {1 
f/1Cd4G-

1.2. Solisolie 

1.3 . Copii O !l~ ~1J · ţ:ORI H {f/v6 A 7ţjr ,12 ,000 R 
jJ R' 'rF! -DiJMiTRU It VG ~rH 4 '2.. 00oJ<, 

2. Venituri din activitdli independente 

2 .1. Titular 

2.2. Solisolie 

3. Veni/uri din cedareaf olosin/ei bunurilor 

3. 1. Titular 

3.2. Solisolie 

4. Venituri din investi/ii 

4.1. Titular 

4.2. Solisolie 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

5.2 . Solisoli. 

6. Veni/uri din aClivită/i agricole 

6.1. Titular aR ~.i!- ·Nrr,fl uJ. E <;IJ V e NnE 1,('2 ."o0 

6.2. Solisolie 

5 



, 

• 

Cine a realizat venitul Suna venitului: Serviciul prestatJobieelul Venitul anual 
Nume,.d .... 2enerator de venit IDeasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 
7.1. Titular 

---. 
7.2. Soli,oţie ~ 

7.3. Copii 

/ 
8. Veni/uri din a/le surse / 
8.1. Titular 

/' 
8.2. Solisoţie ./" 

./' 
8.3. Copii /' 

5I.lo~ 

Prezenta declaratie constituie act public şi nlspund potrivit legii penale pentru ioex8ctitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completArii SemnAtura 

~~. ~J?!..~ .. ?.f!.lf.... . ........ ~ ........... . 

6 



• 

DECLARA ŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnala, 10 v4 . 1 L ;E 7 , având functia 
de CbNS/L/e-.? Ia !Ju'f(.,txi'fC. P&I,if'iHu , , 

• 

CNP c/l1eC8i§'flf;;J~miciiiul _~Ht::1Jf::i:.z,i-.~{4!j~~(~GAti.L.~N.~L:..,.--,-/~!for&:~ __ 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie rAspundere 
cA impreunA cu familia l) detin următoarele: 

·1) Prin familie se inţe lege soţu l/soţia ş i copii i aflati în întretinerea acestora 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
N OTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări. 

Adresa ua zoaa Categoria· A.ul 
dobladlril 

/ 

/ 
/ 

/ 

Supraf.", 
Cuili-
parte 

Modulde Tltula .. l" dobladlre 

• Categorii le indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luc iu de apa.; (5) alte categori i de terenuri 
extravilane. dacă se aflA in circuitul civil. 

· 2) La "Titular" se menţioneazA, În cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţu l/sotia, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

2. C lidiri 

N O T Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări . 

Adresa AU ZODa Categoria" Anal S.prafa~ ;.· Cato- Modalde 
Tltulal'llJ" dobladlrll parte dobl.dire 

ko L '50 v.4- . .6q IJoLCJ<!,/ ir:9U4- /U 6 
lli,L .'O + j}, ?J/? . -- 1004 2D".,Z ; / ; b.tIlPJf" >. S4-t-IMP Cr.-. 

1 



. * Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie . 

*2) La "Titular" se menlionează, În cazul bunurilor proprii , numele proprietarului (titularul, sOiul/soţia, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

U. BUDuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iabturÎ şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse Îomatriculiirii, potrivit legii 

Natun Ma .... Nr. do budlţi ADUI de fabricaţie Modul de dobA.dlre 

J~7UlJ·SH. fJflf:W,fO I .9..00 'l, e.E!l-fP,t-YlE .IIA 

~ ., ."-.'- oeroi, I / 9::;0 It}. UMU IA j, . , , 

2. BUDuri sub formA de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artA şi de cult, colectii de artA şi 

DumismatieA, obiecte care rac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a cAror valoare 
insumati depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dacă ele se aflA sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării . 

Descriere lumarl ADUI dObADdlriI Valoarea estimati 

m. Bunuri mobile, a cAror valoare depişeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile instriinate in 
ultimele 12 luni 

Natun baualal 
lastriiaat 

Dabl 
tIIstril.irli 

Ponoaaa dltre ca ..... 
IIIstrIiIDat 

2 

Forma 
lII.trII.lrll Valoarea 



IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacA valoarea insumati a tuturor acestora depişeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate in bănci sau instituţii financiare din strainAtate. 

Institutia .. re administreazA 
Tipul" Valuta Deocbis In .D.I Soldlvaloare la zi 

si .d ...... .,..!eia 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

·Categorii/e indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cord); (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 fiseal anterior). 

2. Plasamente, investitii directe şi imprumuturi acordate, daci valoarea de piati insumati a tuturor 
acestora depAşeşte 5.000 de eu ro 

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

Emiteat titialoodetateala .... penoaa. _ 
a oaar sa. asociatlbeaefidar detm ramat TipaI" 

Numir do titi.fU 
_de rllel Valoa .... -.10 zi 

·Categorii/e indicate sunt: (J) hârtii de valoare de/inute (titluri de slal, certificate, obligatiuni); (2) 
actiuni sau părţi sociale În societăţi comerciale; (3) Împromuturi acordate În nume personal. 

3 



3. Alte active producAtoare de venituri nete, care insumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

: : ::::' : : :::: :::::::: : :::::::::::::::,::, :::~:zt:=: : : ••••••• '.:.:': •• : ••••• ::::::: ::::::: ::::::::::::: •••• : •• :.::.: :::: 
N O T Ă: 
Se vor declara inclusiv cele aflate in străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise in beneficiul unui tert, bunuri achiziţionate in sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacA valoarea insumati a tuturor acestora depAşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate În străinătate. 

Creditor Coatractat la aaul Scadeutla Valoa", 

/ 
/ 

/ 
L 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţA de valoarea de piaţA, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societAti naţionale sau 
instituţii publice romAneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garantii, decontAri de cheltuieli, altele decit 
cele ale angajatorului, a cAror valoare individualA deptşeşte 500 de euro· 

Cine. realizat veaitul 

1. 1. Titular 

1.2, Solisolie 

1.3, Copii 

sa .... vealtalul: 
auate .dreg 

Servici .. preatatlObJectaI 
aeratGr de veait 

Vealtolaaual 
lD .... t 

·Se exceptează de /a declarare cadouri/e şi trata/ii1e uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al 1 Nea. 

4 



VU. Venituri ale declarantului şi ale membrilor sAi de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat 
(potrivit art. 41 din Legea or. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificArile şi completArile ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate . 

Cine a realizat veaitul Suna venitului: Servltiul prestat/Obiectul Venitul aDual 
Dumele. adresa ftaerator de venit IDcasat 

J. Venituri din salarii 

1.1. Titu lar - - .---

1.2. Solisoţie I . .Lv,.. eL .. , .4., ,L · (ţ )(/.., ) 0;00 ~ 
7 07 '-- . 

1.3. Copii 4-J" . ie 102.0 ~,,~ 

2. Venituri din activităli independente 

2.1. Titular 

2.2. Solisoţie 

3. Venituri din cedareafolosinlei bunurilor " . 
3.1. Titular 

3.2. Solisoţie 

4. Venituri din investi/ii 

4.1. Titular 

4.2. Solisolie 

5. Veni/uri din pensii 

5.1. Titular 

5.2. Solisolie 

6. Venituri din acliv;tă/i agricole 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/solie 

5 



· 
Cine a realizat venitul Suna venitului: Serviciul prestatlobiectul Venitul aDual 

Nume adresa eenerator de venit In ..... ! 
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. Sovsolie 

7.3. Copii 

8. Veni/uri din alte surse 

8. 1. Titular 

8.2. Sovsolie 

8.3. Copii 

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

Data completării 

2.f3..:.Q :([,.20.{1:: 

6 



Pl . ~ ldt 

• 
DECLARA ŢIE DE AVERE 

SubsemnatuUSubsemnata, coc/Sf 1t/11i! • avi nd functia 
de 

C 

cu 
cA 

f'trt6tL / 'l;R t. " C&L '?!'1/tt~R /4 /h'GHdNc/l 

t domiciliul 

nasci nd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in decla raţii, declar pe proprie rAspundere 
impreuni cu familial ) deţin urmAtoarele: 

..... 

ex 

·1) Prin familie se intelege soţUl/soţia ş i copii i aflaţ i in intreţinerea acestora. 

J. Bunuri imobile 

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

Adresa saa zolla Categoria· A.al 
dobbdlril 

Cota
Supra&1a rte 

Mod.lde 
do ..... dire 

Titularul') 

• Categoriile indicate sunt: ( 1) agrico l; (2) forest ier; (3) intravilan; (4) luciu de apA; (5) alte categorii de terenuri 
travil ane, dacA se a fl a. în c ircuitul c ivil. 
• 

iar 
2) La "Titular" se mentionează, În cazul bunurilor propri i, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
in cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Cllidiri 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele afl ate În a lte ţări . 

Adresa sau zoaa 

1 

Modalde 
dobI.dlre TltularuJ'! 



· 'Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanlă; (4) spaţii comercialelde 
producţie. 

'2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar in cazul bunurilor În coproprietate, cota-pane şi numele coproprietarilor. 

U. Bunuri mobile 
J. Autovebicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse inmatricuJArii, potrivit legii 

Natan M .... Nr. d. badlli AIIul de fabriealie Modal de cIo .... dire 

/ /. . 1&'11 ~, ' e 3 / / 1'1ft ~- ." ,N' 
I 

2. Bunuri sub formA de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artA şi de cult, colecţii de artA şi 
DumismaticA, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a cAror valoare 
insumati 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. 

Descriere sumarA Anul doblndirii Valoarea eaUm.1i 

III. Bunuri mobile, a cAror valoare depAşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile instrAinate in 
ultimele 12 luni 

Natura bODulal 
fastrliu.t 

Data 
".trlinlrii 

Peno&.a cltre care s-a 
fastrlin.t 

2 

Fonna 
faltr1lulrll V.Ioa .... 



IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacA valoarea insumati a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau instituţii financiare din străinătate. 

"stitulia care admillistreul 
Tipul" Voiam Desehls la aaul Soldlvolaare 10 zi 

'iad ........ teia 

~ 

I 
I 

/ 
/ 

// 
r 

·Categoriile indicate sunt: (1) coni curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau allt sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluifiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi imprumuturi acordate, daci valoarea de piaţA insumati a tuturor 
acestora deplşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investiţiile ş i participările in strAinAtate. 

Emlteot titlu/_toala care pe ........ _ 
• • uu uoclatlhe.eficiar d.1m ",mut . TIpul" 

Numi. de tldu.u 
eola de re 

V.loa .... _1110 zi 

·Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare de/inule (tilluri de stai, certificate, obligaţjuni); (2) 
acţiuni sau p6rţi sociale în socielă/i comerciale; (3) imprumuturi acordate în nume persona/o 

3 



3. Alte active producătoare de venituri nete, care insumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 
.................... .............. .... ........................................ ...... .. .. ......... ... ............. ...... ..... .... ... .. ..... 
.. .. ... ............. .. .... , .. , ... "", ... , ... ..... ... , ... ", .. " ..... """ .. """., , .. """, ... " .... " ... "" ........ ............... .. 
..... ............... .... """", .................. , .... , .... """., .. ", ............ , ..... "" ..... " .... , .... "."", ............... .. 

NOTĂ : 
Se vor decla ra inclusiv cele aflate În strainătate. 

V. Datorii 
Debite, i poteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achiziţionate in sistem leasing ş i alte 

ri, daci valoarea insumati. a tuturor acestora depAşeşte 5.000 de euro asemenea bunu 

NOTĂ: 
Se vor deci ara inclusiv pasivele financiare acumulate În străinătate. 

Creditor CODtract8t In aaal Scadeatl. Valoare 

/ 
y 

VI. Cado 
partea unor pe 

uri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţl de valoarea de piaţA, din 
noa ne, organizatii, societAti comerciale, regii autonome, companii/societAţi naţionale sau 
e româneşti sau strAine, inclusiv burse, credite, garantii, decontAri de cheltuieli, altele decât 
orului, a cAror valoare individuali depişcşte 500 de euro· 

institutii public 
cele ale angajat 

Ci ......... IZat venitul 

\.\. Ti tular 

\. 2.So ţI,olie 

1.3. C opii 

811 .... veaitulai: 
aUIDe od ..... ' 

ServIcIul pratatiObleetal 
erator de ve.1t 

Vealtulaaul 
In .... , 

ază de la declarare cadourile şi trata/iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al/J-Iea. ·Se excepte 

4 



VII. Venituri ale decJarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate in ultimul an fiseal incheiat 
(potrivit ar!. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul !iscal, cu modificările şi completArile ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv venituri le provenite din strAinAtate. 

Cine a realizat veDitul Suna venitului: Serviciul preslatJObiectul Venitul anual 
numele, adresa 2eaerator de veait iDcasat 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular , ..., Aatl ~Pr ~ .. " .s/il .... t- !1"" ·-L.,, /1~ - / /t'}O ~ 

V .1/ jRFI' .4 pp FJ P . ~ 
1.2. Soll,olie /"'-
.î4-N~t>u ('.MI j i7#./ ro./ r-.4-UHUI · CcNJ/iL,"eg (QS:A t' .ITI. 
1.3. Copii 

2. Venituri din activităti independente 

2.1. Titular ~ 
\ 

2.2. Sollsolie 

~ 
3. Venituri din cedareafolosintei bunuri/or . 

~ 
" . 

3.1. Titular ~ 
/ 

3.2. Soll,olie 

/ 
4. Venituri din investitii / 
4.1. Titular / 

/ 
4.2. Sollsolie / 

/ 
5. Venituri din pensii I 
5.1. Titular / 

/ 
5.2. Soll,olie / 

/ 
6. Veniruri din aclivilă/i agricole / 
6. J. Titular / 

6.2. Soll,olie ( 

5 



• 

Cine a realizat venitul 
Suna venitului: Servieiul preslJltJobiectul VenitulaDual 
Nume.d ..... eenerator de venit i.casat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titular 

/ 
7.2. Soysolie / 

/ 
7.3. Copii / 

/ 
8. Venituri din alte surse / 
8.1. Titular / 

/ 
8.2. Soysolie / 

/ 
8.3. Copii 

Toml Ih/2... 

Prezenta declaraţie constituie act public şi 

caracterul incomplet al datelor menţionate. 
rlspund potrivit legii penale pentru inexactitate. sau 

Data completArii SemnAtura 

... .. ~ ....... . . ..z.? ,.d.~, .. ZM.'I. .. 

6 



DECLARA ŢIE DE AVERE 

SubsemnatuVSubsemnata, , având funcţia 
",. 

de iKlt;-,;r t17.$oll - la 

CNP .2'i?lolo/1Y6/1 ,domiciliul 
~~ e.lfA;Ş' - S€1f'tSc't CI 

cunoscind prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaraţii, declar pe proprie rAspundere 
cA impreunA. cu familial ) deţin urmAtoarele: 

*1) Prin famHie se întelege soţuUsotia şi copiii aflaţi în întretinerea acestora 

1. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
N OTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări. 

) 

• Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dac4 se aflA in circuitul civil. 

·2) La "Titular" se menţionează, În cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţuVsotia, copilul), 
iar În cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. ClAdiri 

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

'L;t.:i~1E ':t:W~1i".~:? 1'<. tAdJ'eia sa!. zo.~ct ~ 
••. ~. ~_,,_ .... ' . • ~ .. . ~ " . . 4 

~~i 
~, .:,;:,c' 

;'V~1ÎI~ 
l10bladljii S.~JIi 

r.,(?mă" .!I:)M<iclul1!f I ~ţ';,:r~\i;';'''I?J~d~ 
1~. . ''<I0bĂD~, 1 .:'Ţ~~laru1;L . - ... _~ . """ 

-
./ 

-----'-

J 



• 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 coproprietari lor. 

Il. BUDuri mobi le 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iabturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse iomatriculArii, potrivit legii 

Nan.râ :~.~;.,.' 
.. 

. ,Ni'. d;buC1ti >~u1 dt!fab;:;"~i ,- Modul de dO!IlDaire . c 
c c~\ )'~ . , . , 

Ituflfl'()P" 2i? fOI}fu L ,. / .ROl/ 1'0 pj /,i!J-P/I/?<': 

2. BUDuri sub formA de metale pretioase, bijuterii, obiecte de artA şi de cult, colecţii de artA şi 

Dumismaticl, obiecte care rac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
Insumată depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor mentiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

ID. Bunuri mobile, a ciror valoare depişeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile rnstriinate ro 
ultimele 12 luni 

2 



IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme ecbivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacA valoarea insumati a tuturor acestora depişeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate În bănci sau instituţii fmanciare din străinătate. 

Instituţia car,i;administrew.K";, -- ~hii in â.f~r '~' ~;dIv;loare.\a ~"~ ~'TlPul· ~, ~', \l'alUt.a~1 :'~ 'Si .adres8 .âces~iâ,· '.'7;.;;::;.,! • .,.. :,'~, C' • .,.;.' " ,,- " 
-

·Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cord); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investi/ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau oile sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe ş i imprumuturi acordate, daci valoarea de piaţA. insumati a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

·Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de staI, certificate, obligaţiuni); (2) 
ac/luni sau păr[i sociale in societă/i comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal. 

3 



3. Alte active producătoare de venituri oete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: -.................. ... .. ...................................................................................... .. .. ......................... 
......... ........ ....... ...................... .. ................................................................. .. ... .................... 
.• •....••••••.••••••••.•.•... . . .. ....... •••• ••••.• . . . ..... ........ . ................... . .. .. . .... . ..... . ..•.•.••... . ......... . ••••••..•••• 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate În străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garantii emise to beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate În sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, daci valoarea insumatA a tuturor acestora deplşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate . 

• "'",.: .;'.i-{)rMito~ff;"'I ; c .. ;~;i;!; • ~?D~~~ IÎI, ~~iil:. "" ,".:: " . ;J' ~ "1' iby,,~;:'i>' , saldeatu ' 
!. , .. ' 

-

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţi: de valoarea de piaţA, din 
partea unor persoane, organizatii, societAti comerciale, regii autonome, companii/societAti naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau striine, inclusiv burse, credite, garantii, decontAri de cbeltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a ciror valoare individuali depişeşte 500 de euro· 

LI. Titular 

1.2, Sot/sotie 

1.3, Copii 

• Se excepteaz4 de la declarare cadourile şi trata/iile uzuale primite din partea rudelor de gradull şi al J Nea 

4 

, , ----------- ---



vn. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completArile ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate . 

-
~/r.~.~ ~i~e'.~~~t ~~i~ŢI,~ :~' ,/il,; Sursa veoltului; " 

, ~. ~ '~":~ numele "'adresa t-oi. '~i :g;'; 
Serviciul prestatlObiectul 
I :~('l~ Ilenerator de' yeoir ~.;f~\; 

'Vealhil""ua!" 
:i;-toksii " ~ . 

1. Venituri din salarii 

L J. Titular I,;>&>, u.,- ;)'.o -,~ - ~ ~- /.6 , '>dJD 

1.2,So~ 1". ~8 " 
.a • •• .:... I <;;~ , .~ ~o 

, 

1.3 , Copii 

2. Venituri din activităJj independe1l1e . ... 

2,1. Titu lar -
2.2, Soţ/soţie 

3, Venituri din cedareafolosinJei bunurilor - ~ '-" -~ - ... -.•. 

3 ,1. Titular -

3.2, Soţ/soţie 

4, Venituri din investiţii '. 

4,1. Titular -
4,2, Soţ/soţie 

5 . Veni/uri din pensii .- , "" ', 7.: • . 
• , " '. 

5 ,1. Titular -
5 .2, Soţ/solie 

6~ Venituri din activităţi agr.jcole ; " " .' • " " • 
6.1. Titular -

6.2. Soţ/soţie 

5 



• 

:.; Cine'. realizat venitul '" Sursa venitului: 
Num adresa 

f 
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

f7. J. Titular 

7.2. Sot/sotie , 
,7.3. Copii 

8. Venituri din a/te surse 
~8. J. Titular 

fC8.2. Sot/sotie 

8.3. Copii 

,. SerViciul prestatlo~iectul 

enerator de venit 
Venitul anual 

Incasat 

Prezenta decla raţie constituie act public şi rAspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completArii 

.. .. .. .. !.r. :f!!..: .. 2f.t*. 

6 



DECLARA ŢIE DE AVERE 

SubsempatuVSu.bsemnata, 
de \JrLfPllr M &t2--
CNP J 650n111 O <J4'3 

cunoscind prevederile art 292 din Codul penal privind falsul in declaraţii, declar pe proprie rAspundere 
ci Împreuni cu familial) detin urmAtoarele: 

·1) Prin familie se înţelege sOţul/soţia şi copiii aflaţi in întreţinerea acestora. 

1. Bunuri imobile 

l. Terenuri 
N OTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate in 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 cazuJ bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţuUsol ia, copilul), 
iar în cazul bunurilor in coproprietate, cota·parte ş i numele coproprietarilor. 

2. ClAdiri 

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

!j{:;~;~U :': ~'!'.;~ ~~. ~t'..~'.1 'f~~ c:.· "u~l'! " ;;Ofl .;..:,,' .•. ,1': .... .; "";z;:" Ţj .... "-.Î;j- ... .,.;. ~ ... - -..' 
M "',.,~ . I fA'\"Ă Q~ 

, 

I 

·f~\:~"""1tjr.a~~ SUj\J1Ifal!l , . de l ~r .. ;. .. .;f~ , 

) AI. I/l 

,~;M&liil1Ie' 
,~'iloJjAiÎiii~~. 
e 

1ţ~:r'bJ."...t/P 
,l;-);.lJ)t;r. -.$.(,; ,7 "J!~':'r 
&:l- ~oo" (1 
&-~f\("f 

1-

2... 



• Categoriile indicate sunt: (I) apartament; (2) casl! de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spatii comerciale/de 
productie. 

*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. 

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

care sunt supuse inmatriculArii, potrivit legii 

.~: . N.'ti.iă "t~~' '.,;~ ,R'.Ma?ai''''':J;: J.i·i;· de' bu~cll ţi .~ Mod.ut d,e ~obtndi" .. 
.. 

A1IUJ d..,.bncalie; , .. 
A 1_/ 

1'<;'" rJ. Af'. '.>, ~"., "c ) l a9't l-a. - . \. 42 
• I 

2. Bunuri sub formi de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artA şi de cult, colecţii de arti şi 
DumismaticA, obiecte care rac parte din patrimoniul cultural naţioDal sau universal, a clror valoare 
insumati depăşeşte 5.000 de euro 

N OTĂ : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dacă ele se aflA sau nu pe teritoriul României 

la momentul declararii. 

c~ ... ~~,:~ Descrie.:e sim~t.i~;ţ:~. ",::~ 
.;,1"...'.;" . .,., .... ~' :'''''<l.: _>Ii ~rM.""'I" .,,.. 

~.: .• ;·''{;Valo ...... ';.ti;,;;;tI.''',~~,';;, 1;'~ {.-Anu''''obladirii}:.''· .~"'" c~ ~ _... :t, .~ ~ 'U' ~ ;. .... ' t; >- ·· ,u • , ... ':r.' .c 'U. _',;1 ."0:--';1' 

) 

m. Bunuri mobile, 8 dror valoare depAşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile rnstriinate ro 
ultimele 12 luni 

2 



IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacA valoarea insumati a tuturor acestora deplşeşte 5.000 de euro 

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

) 
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 cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului jiseol anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi imprumuturi acordate, daci. valoarea de piaţA insumati a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investitiile şi participArile în străinătate. 

Emitent i#!alsiiCittală-'atare ' nOa .~:eSte"·, .. ~~: Num!!J,lIe tltluri/ ' I~~tii~;'l":îfii ~ . ţî'!'~~t "i "'" • • ~i.t.cla-rr.'4ill;;~ iu;~" ))'- '~Jl.>ii;1' .,. a nar:uu 'UOCI8 D e ram of ,li ~ ,.~;;;1?- . 1'OIa 11< c re 

) 

·Categoriile indicate sunt: (1) hârm de valoare delinute (titluri de stat, certificate, obligoliuni),' (2) 
actiuni sau părli sociale in soc;etă/i comerciale,' (3) fmprumuturi acordate in nume personal. 

3 



3. Alte active producătoare de veDituri Dete, care insumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

::::::::::: : : :::: : : ::::::::::::::::::::::::::: : : : : : ::::::: : :~::: : ::::::: :: ::::: : :: : :::::::::::::::::::::::::::::::: : ::::: : : : 
••..•..•••••••.•.••••••••.•..•••..• . .... . . .. . . .......••••••.•.•....• .•. ..•• ..... . ... . .. . . .. . ...• .. ••.•••. . .•..... , ....•••. . ..••••..•.•... 
NO T Ă: 
Se vor declara inclusiv cele aflate in străinătate . 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise În beneficiul uDui terţ, bunuri achiziţionate În sistem leasing şi alte 

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

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele fmanciare acumulate În străinătate . 

. o,,;' ·;r,:~:<:.d;Cftditor'I:t. ,. ~ "»:ii' ," ,', J' " 
n~j ~il~î~Ii~~ ~ ' '''' •. : o 1iiaJ.e.,., ''''1' :<;olltracta/'i"Îlnal, . . ''.'-:;fVa , "'. ' .~ , " o', . 

..' , M , 

1<. fU\ 2.<901- 2.eU 1} fJ O~O G Uf'l 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate faţA de valoarea de piaţA, din 
pa rtea unor persoane, organizaţii, societlti comerciale, regii autonome, companii/societiţi nationale sau 
instituţii publice romin eşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontlri de cbeltuieli, a ltele decât 
cele ale angajatorului, a cAror valoare individuali dept.şeşte 500 de euro· 

I~\ ' ","",' >, ' . 0'iY ~ S ..... nnillll.i: ;~: o •• .sernci.I,;r ...... OOb1oCtUU~ V.eÎl~l a' •• ~ '" ~."',' . ..,.",." '~ ~ţJ <ti'<,. , .. .. : I~ I ,~' .a ........ Iim ,j'~ital .''''. .;:j. ~t,' l' . . ~ ... -:.-, >1. . ,.- '< .<W. ~ n.rcJ.'(fe~"" 'ir~\<,~~ .'~ bicUai.~~1.',_f '>!Ii ~'~ .' :....;:~; ~ ... :Sr.' ";::~i..,:~~ ~t'1lDmele."i.dr:esaI;,; , ,t4{,.,. e e ",ea ~ J 

1.1. Titular 

') 
1.2. Soţ/solie I 

( 
1.3. Copii 

·Se exceptează de /0 declarare codourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul] şi al 11.Jea 

4 



vn. Venituri ale declarantului şi ale membrilor sAi de familie, realizate i'n ultimul an fiscal incheiat 
(potrivit ar!. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul flSClll, cu modificArile şi c:ompletJiriie ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

, " ' -:7. 2; ' .~~~ ,Pl' Sursa venitu1ui;", ; \ji ,!\err,ici~1 pmtatlO~~tul X enitulanual ~. , ' . • f" . _ 

;), C,on t;ealtzaf v~o:~I ,,?\ I ~', ·'~;,' oâm.le,'"lresa"~+ '. ~ ti-:r.2eDe ... tor..de venit ' J 
~ 1 f~ , "1" ' .. ncasaf , . 

J. Venituri din salarii 

1.1. Titular O.' ,~'", ",.'~. \ /:" ('frlY"I' 35'3~q 
I 

1.2. Soysoţie '"\ "'" • 0/ ~ li ,.t. tf ~<9:' (ulL 
u 

1.3. Copii ţ;"{)j:(1. A fi /Jq-~ I Il- II_oUt -, fi • 11 (')c)o ~u(l. 
• 

2. Venituri din activită/i jndependente . ' 0 

2 .1. Titular 

2 .2. Soysoţie 

3. Venituri din cedareafolosin/~j bunurilor / / 
... -_. 0'0 

3.1. Titular I 
I 

3.2. Soysoţie / 
/ 

4. Venituri din investi/ii / " 

4.1. Titular 7 

-' 
4.2. Soysoţie "-

5 . Venituri din pensii . i " ·0. -• :'" .... ,.- ' , '0' , , 

5.1. Titular 

5,2, SoYsoţi. 

6. Venituri din activităţi agrjcole " -'o~, " 
' .. . 

6.1. Titular 

6,2, Soysoţie 

5 



Suna venitului: 
Nume;Jldresa ,. : Cine a realizat venitul 'c·. 

, , ' 
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 
7.1. Titular 

7.2. Soli,oţie 

7.3. Copii , ) 

/ 
8 . Venituri din a/le surse I 
8.1. Titu lar ( 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

Serviciul prestat/obiectul 
eenerator de venit 

Venitul anual 
, incasat 

Prezenta declaraţie constituie act public şi 

caracterul incomplet al datelor menţionate. 
rAspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

Data completArii Semnătura 

.. J.0 ... q.\ .. ~.Q.Al ..... ,b,.~.2: ........... . 

6 
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DECLARAŢIE DE AVERE 

SubsemnatullSubsemnata. !JMEI2.011 ,tN7lJg rct lc • având funcţia 
de leh's!fE"fff ,('Ode la M'ffUAI e~ , fJ1~N'MJh,j . 
CNP i:to0l?,201 Cl6ttr. domiciliul t1'lEflA4t'o t/ & ' !zf6 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că impreunA cu familia l) detin urmAtoarele: 

· 1) Prin famil ie se înţelege sOţUl/soţia şi copiii aflaţi în tntre~nerea acestora 

1. BUDuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ: 
Se vor dec lara inclusiv cele aflate in alte ţări . 

- ~ -- ~ -- - -
~ - -

~ -
~ ~ 

- -
- -

~ 
~ 

- -
- -
~ -

• Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forest ier; (3) intravilan ; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se afla. în circuitu l civil. 

·2) La "Titu lar" se mentioneazA, in cazuJ bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţuVsoţ ia, copilu l), 
iar i'n cazu l bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietari lor. 

2. ClAdiri 

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

'~,I. . ':' c'i.,f!5" ~~j:-~ : ';,.ulil?i\' ; ,~ '?f' CoIa-- ", Modal i1.,'ri . ;c~IÎM.rul'l' I;;-l\:. '.-1dr~ "~z,<!.'" (' ..... I âollADdb;f~ SDl!ra~", lţ' uarieJ • ~7,TT' w. .'7:4;( . ':.i}: ,,, 'd~dlre " iN' ... ;:,; ;.". 
"--

1/ 
/ 

( -

1 



,-

-• 
• 

. . 

• . 
prod 

Categori ile indicate sunt (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
ucţi •. 

• 2) La "Titular" se menţionează, In cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sOlUl/soţia, copilul), 
n cazul bunurilor in coproprietate, cota·parte ş i numele coproprietarilor. iar i 

care 

/" 
r;. 

n. Buouri mobile 
1. Autovebiculelautoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

sunt supuse inmatriculArii, potrivit legii 

~ , ~". , '. "~ ~ I '" .,,, 1.' ,t.--,~ • .' 
. t" ... " "Marca " " ..... :Nr; de bub11i AIIiL1delabricâţie ~ Modul de dobiDdire ':,", , ~. ,''\' ~ .," ,,~, ~ 

U-hr / 

Dum 
2. BUDuri sub formA de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artA şi de cult, colectii de artă şi 

ismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a cAror valoare 
matA depăşeşte 5.000 de euro insu 

NOTĂ: 

lam 
Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dacă ele se afli sau nu pe teritoriul României 

omentul declarării. 

,~,,, 

.," 

ultim 

':;.J jl 

VaJoa.rea estimatl ..... - 't 

, , . 

-
-

-
- -

ill. Bunuri mobile, a cAror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bUDuri imobile instrAinate in 
ele 12 luni 

, '-N atura'.buDului "", ~J,'" D'ata-~;l."~ " ~Persoaita' cAtre Care s---a : '';; '-:E'or:ma •. ",/" • . 't 
,~" "r. ;;,~ 1-
,,: ..... .. aloarea rOl~";' .... j, . ~ ;.;\> .-, "~o '/ '<ro( ., i' .~". 

ÎDstrliDât '1. iD!triiolrii r~' ~~.... D5tiiiliit * L ..... tnstriiDirii~, , ' 

-
-

2 



IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacA valoarea insumati. • tuturor acestora depAşeşte 5.000 de euro 

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

I:H. Instituţia car(admiDistRazA;":;, ';t'TlÎ>di;:~; ' ;V ' ;"';:;:'l :a..-.ligl:,.iii~l .:>,:", ~. "';~{., .... - ~ ;-~. • I\;;;L -. "/-; .1 ... ..,.~ , tr~_;'·· '~~ .. al·tii,' "\'~ .~ldlVillo~~).,zj;- ~-' 
'~ :'~ siadresaicesteia ;' ":""l,.,""-' .i? , ,~,:;'" 1"""::" .• :-::..t:~.-:- r . ~. r ..... / .. ~r 

- - ~ - -
~ - ~ --
- - ~ --- - - - -
~ - - - -
- - - -~ 

- - -- -
·Categoriile indicate sunt: (/) cont curent sau echivalente (inclusiv cord); (2) depozil bancar sau 

echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuiuifiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi Împrumuturi acordate, dacA valoarea de piaţA Însumat:t a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Emileat titluf~iOtitt)oa 'a,iare ~nOI!iIl\ eţe . '~w Ti :>.. . :;J:'."Dilr de IitlurV 
.. , a 'onar sali aSOciat!benefici&r de bn rumuţ ,,;;.:. ... '\.~~ ~ :,cota.de rtiei re 

~ -- - -
~ - ~ 

""' ~ -
- ~ 

-

. '''' .' '/ ' .. ,; 
tValQlÎre. tot8$la zI'" . . 

r--
~ 

r-

~ 

-

·Categoriile indicate sunt: (/) hârtii de valoare deţinute (titluri de stai, certificate, obliga/juni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societ6ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 

3 



.--

• -

3. Alte active producltoare de venituri oete, care Însumate depAşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
a .: 
.. 
.. 
.. 

···· .. · .... ·· .... ·· .. · ........ ···· .. ···· .. ····· .. · .. ·L·· ... ...... ...... ... .. .... ..................................................... . 
.... .. ...... ....... ......................... ......... .. .. .......... ... ........... ................ , .. ... .. ..... .... ............. " ..... . 
•• , 0.0 ••••••••• • ••••••••••••••• o.. ..... ...... ... ... ..... . ... 0. 0 • • •••••••••• •• •••• • ••••• 0 .0 ... ... 0.0. 01 .. ... . . .. .. . 0 ••• • 0.0 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate În străinătate . 

V. Datorii 

a 
Debite, ipoteci, garanţii emise in beneficiul unui tert bunuri achiziţionate in sistem leasing şi alte 

semenea bunuri, daci valoarea Însumatl a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

,;: 

r-- -
-

-
- -

p 
VI. Cadouri, senricii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate fatA de valoarea de piaţA, din 

artea UDor persoane, organizatii, societAţi comerciale, regii autonome, companii/societAti naţionale sau 
stituţii publice româneşti sau striine, ioclusiv burse, credite, garantii, decontAri de cheltuieli, altele decât 
le ale aogajatorului, a cAror vaJoare individuali deplşeşte 500 de euro· 

in 
ce 

~I 
,. " t. <,., " , 

~ CiueJl realizaţveuitul ~~,. 
,h~,",.-.. ",C> 

1.1. Titular 

1.2. Soţl,oţi. 

1.3. Copii 

SunaveoitUlui:' .... ,.~, ~~" 

" nnmele 8dresa,~. 

-
~~ .se~ciullp'..es~tJOoieetDJ .'\ 
ţ ~ ". D.eritor'de veait U 

-

. "VeÎlmd aDual ;~. 

iDcuat.: . 

·Se exceptează de la declarare cadouri/e şi Irataţiile uzuale primite din parlea rudelor de gradul 1 şi allJ-Iea. 

4 



·, 

. . 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificArile şi completArile ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

LI. Titular 

1.2. Soţlsoţie 

1.3. Copii 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

2.2. Soţlsoţie 

3. Venituri din cedareajolos'inţei bunurilor 

3.1. Titular 

3.2. Soţlsoţie 

4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular 

4.2. Soţlsoţie 

5. Venituri din pensii ';, 

5.1. Titular 

5.2. Soţlsoţie 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular 

6.2. Sot/soţie 

5 



, . 
• 

• '~-JCiDe ~ r';'lizal ~~Dittk~?, 
, 

'" Sun • . venitului: .,'/ ~".'\." Serviciul prestatJobiectul Venitul anual 
_'l. . ' ' .'. ' ',.. -:/. 'i'" ,; N'ome;ad\"0$8 , ' ,~' 2eiie~tor de i.V;~it ~' ~': '~":. facasâ't ... .-

7. Venituri din premii şi dinjocuri de noroc 

7,1. Titular 

7,2, Solisoţie 

7.3, Copii 

8. Venituri din alte surse , ., 
g,1. Titular 

8,2, Solisoţie 

8.3, Copii 

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

Data completArii 

... lf,J!.5: .. "?Ptf,, . 

6 



DECLARA ŢIE DE AVERE 

~~bsemn&=;;ta, Ikec{/0'Â/u:i;c; Me&(Z'C" ,având funcţia 
CNP L7(O"'(2J' "''''.ot" el, domiciliul Meku{-ca ac. 1'/9' C,/(J'f:.îP '-'<'''''<-

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul Îo declaraţii, declar pe proprie rAspundere 
cA impreunA cu familial ) detin urmAtoa rele: 

.') Prin familie se inţelege soţu l/soţia şi copi ii aflati În Întreţinerea acestora. 

1. Bunuri imobile 

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

Adresa sau zo •• Categoria· ADDI 
dobladlril Supraf.", 

Cob-
oarte 

Modald. 
Titularul" 

dobladire 

• Categori ile indicate sunt: (1) agricoli (2) fo restier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categori i de terenuri 
extravilane, dacă se afl A tn circuitul civil. 

·2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularu l, soţul/sotia, copilu l), 
iar În cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor . 

2. ClAdiri 

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

Adresa sau zona CateÎoria· ADal ,: 
Saprar.1!i 

;. CoIa- l' Moddde TItaIoraJ'l dobAadlril. parte dobladlre 
gL/.. ~ ,,-r .{,);., I ~, /., / k. 

/1. r1/} A D r' l,.;nr1rl t7 /)~. /,/i'k /// 1/.7~ v,..,, // L' , /"..1-. .... , 
'-r. . ! '/dol ]/;..,,' ,/ r/ / / Mn-frd/ol-4 
f:tf. /o.. /01.. v 20/ 2 . L4'l,4!< , 11-1' V. (t'kt?c L. . . /.-

, 
lu/VI ~,." ~ , / 

1 



• Categorii le indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacantă; (4) spaţii comerciale/de 
produclie. 

·2) La "Titular" se menţionează, În cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţu l /soţia, copi lu l), 
iar in cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietari lor. 

n. Bunuri mobile 
J. AutovehiculeJautoturisme, tractoare, maşioi agricole, şalupe, iabturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse inmatriculirii, potrivit legii 

Notara Mo .... Nr. d. bD<lti ADUI de fabrleojie Modal de doliladl .... 

LI . #',.:&r~. / 2-0,!!) / t1.c-~~CI""CI' ~ 
I/-/r~ ~ !. -.. <- /6-5 t' li' 0.0 2 ~~/d/' 
luv!.,kN;'. ~'C~j,' Sd",u,",/ t" /'1 J '1 ~,.t /.JUr-cN'" 

/ 

2. Bunuri sub formA de metale pretioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artA şi 
DumismaticA, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a cAror valoare 
insumati depăşeşte 5.000 de eu ro 

NOTĂ: 
Se vor mentiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se afla sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

Delcriere sumarA Auul dobludlril Valoa ... estimad 

ID. Bunuri mobile, a cAror valoare deplşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile ÎnstrAinate În 
ultimele 12 luni 

N.tura bUDulal 
IIIstr1iaot 

Data 
lII.triialril 

Penoaal citre care s-a 
!astrllu.t 

2 

Forma 
!astrlID'rll 

V.loa ..... 



r- . 

. 

IV. Active financiare 

1. Conturi ş i depozite baocare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire şi investire, 
iv cardurile de credit, dacA valoarea insumati a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro inclus 

1 

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

Dstitutia (are admÎoistreazi 
i .d resa acesteia Tipa." Valata Deschis la .aa. SoIdlv.loare la zi 

echiva 
·Categoriile indicate sunt: (/) COnl curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 

lente; (3) fo nduri de investi/ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
Iare (se vor declara cele aferente anuluifiscal anterior). acumu 

acesta 
2. Plasamente, investitii directe ş i imprumuturi acordate, dacA valoarea de piatA insumati 8 tuturor 

ra depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investiţiil e ş i participările în străinătate. 

E mlteat titlallOCietateala care penoaaa .... 
. 1'IpaI" 

Numlr do tldurll V.I ...... mtaIlla zi ._<t 

acţiuni 

Dar SIID asociatlbeaefic:iar de tm ramat cota de ci 

·Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de va/oare deţinute (titluri de stat, certificate, obliga/juni); (2) 
sau p6rti sociale in soc;eIă/; comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal. 

3 



,- . 

• 

3. Alte activ e producltoare de venituri nete, care insumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 
......................... 

:::::: :: :::::::::::::::::::;Z:: ::::::::::::::::::::.:: .. ::.:::::::::::::::::'::::::::::::::::::::::::::: ••• •••• •• 0.0 .... ... ..... . 

..... .................... 
NOTĂ : 
Se vor declara in c1usiv cele aflate În străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci 1 garanţii emise io beneficiul unui tert, bunuri achiziţionate in sistem leasing şi alte 

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

NOTĂ: 
Se vor declara i nclusiv pasivele financiare acumulate in strAinAtate . 

Cred llor Co.traClat 1. lIDal Scadeat" Valoare 

Vl. Cadouri, 
partea UDor persoa 

servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate (aţi de valoarea de piatA, din 
ne, organizaţii, societlti comerciale, regii autonome, companii/societAţi naţionale sau 
mAneşti sau striine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontAri de cbeltuieli, altele decât 
ui, a cAror valoare individuali deptşeşte 500 de euro· 

instituţii publice ro 
cele ale aogajatorul 

aDe. I"eIllizat v eaitul 

1.1. Titular 

1.2. Sot/soti e 

1.3. Copii 

Suna veDitula): 
name adna 

Servlci.1 pratatlObiectal 
erator de veait 

Veaitula.aal 
Ia .... t 

· Se exceptează de la declarare cadouri/e şi Irata/iile uzuale primite din partea rudelor de gradul! şi al Il-lea 

4 



VII. Venitu ri ale declarantului ş i ale membrilor sAi de fa milie, realizate in ultimul an fisca l incheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificArile şi completArile ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate . 

Cine a realia t venitul Suna venitului: Sen'lciul prestatiObiectul Venitul aDual 
Dumele, adresa ilenerator de venit In .... t 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 12 - - I/1. La2 ,0",,- '~Clr I,, ~. 6' ~O 

1.2. Solisolie 

1.3. Copii .(.t' A~, .L.P: /u <'#/ '" -/*d'-" py ,{ 757,r; 
I / 

2. Venituri din activită/i independente 

2.1. Titular 

2.2. Solisotie 

3. Venituri din cedareafolosinfei bunurilor 

3.1. Titu lar 

3.2. Solisolie 

4. Veni/uri din invesliţii 

4.1. Titu lar 

4.2. Solisotie 

5. Venituri din pensii 

5.1 . Titu lar 

5.2. Solisotie 

6. Venituri din aclivităli agricole 

6. 1. Titular 

6.2. Solisolie 

5 



Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Venitul anual 
Nume, adfeS8 e:enerator de venit Incasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titular 

I 
7.2. Sot/soţie I 

/ 
7.3. Copii I 

/ 
8, Venituri din a/le surSe / 
8.1. Titular / 

/ 
8.2. Sot/soţie r 

8.3. Copii 

roM .J//lD 

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

Data completării 

6 
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DECLARAŢIE DE AVERE 

SUbsemq.aful/subsemnatal ___ !>a~~::ţ:.:z..:.;.:./,IP,."",:!:"'-,,-_,:,4..-{!.!!:::. ______ ~~ ___ 1 având 

de con-kill la lfimw'O- /Îe4oU'<O-
func{ia 

CNP./N /0/(1/0 G'r L • domiciliul ___ :..:!f.~Wa~OZ~,-=c....~=---,/l~Y-~~~'L.J~, ______ _ 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaratii, declar pe proprie răspundere 
că impreună cu familial ) detin următoarele: 

.') Prin fami lie se în~e lege sOţu l/solia ş i copi ii aflati În intretinerea acestora. 

I. 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 civi l. 

*2) La "Titular" se menţionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, SOlul/SOl ia, copi lul ), 
iar în cazu l bunuri lor în coproprietate. cota·parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele anale in alte ţări. 

1 

I 



• Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacan!ă; (4) spa! ii comerciale/de 
produc!ie. 

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarulu i (titularul , soţul/sotia, copi lul), 
iar în cazul bunuri lor in coproprietate, cota·parte şi numele coproprietari lor. 

11. Bunuri mobile 
1. Autovehicule!au toturisme, tractoa re, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de (ransporl 

care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii 

2. Bunuri sub formă de metale pretioase, bijuteri i, obiecte de artă ş i de cult, colecţii de arti! şi 

numismatică,' obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universa l, a căror \'aloarc 
insumati depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, ind iferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

" - . - -- .. - - .. ---~ . .,'l~~ ... ~..,..~ ~ "~-..y ~. -' . 

L' ....... ~ .,. < •. " - - . . , . ,- ~~,. .. " 

) 
/ 

V 
/ 

'-
III. Bunuri mobile, 8 căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile Înstrăinate În 

ultimele 12 luni 

2 



IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire ş i investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea Însumati a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclus iv cele aflate in bănci sau institutii financiare din străinătate. 

· Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depo:it bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investi/ii sau echivalente, inclusiv fonduri prwate de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluifiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi Împrumuturi acordate, dacA valoarea de piaţ1i Însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

N OTĂ: 
Se vor declara inclusiv investiliile şi participări le În străinătate . 

.... ::- .. .. . . . 
. .. ~'-~"~~ f't"f ~ . . 

" " '-f ' .. ~ "'-':"X . . . - >-• 

/ 
/ 

/ 
/" 

/ 
·Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni): (2) 

actiuni sau păr/; sociale in societăti comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal. 

3 

• • 



3. Alte active producătoare de venituri nete, care insumate depAşesc echivalentul a 5.000 de euro pc 

" ~;;;2 
Se vor declara inclusiv cele aflate în strA inătate. 

V. Datorii 
Debitc, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate În sistcm leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacA valoarea insumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in străinătate. 

~ --_. -- --,- ---_ .. - - -, ----, - ---.-..,., "'--~ '~". . - -- ... _---~~ 
5 ... '_."'# •. 'W '''.. ' , ',,', 

----- ) 
/ 

/' 
/ 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate (aţă de va loa rea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societă1i naţionale sau 
institutii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatoru Jui, a căror valoare individuală depăşeşte SOO de euro· 

1.2. SoVsoţie 

1.3. Copi i 

·Se exceptează de la declarare cadourile şi Irataliile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 1 Nea. 

4 



VU. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an liscal Încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ş i completArile ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainătate. 

1.1. Titular c;r ,/.Iţ,,,. lo-l , T u f) ,,'o ,,!() {;O7 
( 4 . P ~r 

1.2. ft , ~ .le. Iflo 

1.3 . Copii 

12. ram rE.:.:... ~-:. ~ -- "_.' -~. , '.:i-

12.1. Titular 

-
12 .2. --.......... 

" 13. ~ ~ ~ •. ; ... .~ .. : ....... ~ ../t 

13.1. Titular 

1~·3. Sot/solie 

f.i : ... ,..,;. >",-....... ;:;,\ •. :c: ' : , 
14.1. Titular / 

/ 
14.2. / 

/ 
15. ~ .~. 

15.1. Titular / 
/ 

15.2. / 
/ 

16. ~.,,", ---;-:':! :-, 
16.1. Titular / 

/ 
6.2. / 

5 

· . ... 
• 

.. 
~ .. ... 
" 



• 

7. Venituri dl1l [N'tmii şi iIInfoCari tk """'" 
7.1. Titu Iar 

7.2. Soli,oli. 

7.3. Copii 

8.1. Titular 

8.2. Solis.o(oO G'. 

8.3. Copii 

eIIbJ .... 1 
fUlat 

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

Data completării Semnătura 

.!.L1Y:.: .. . '4!/!::..... .. . .......... .. 0:: ......... . 

6 
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·_---- ---

DECLARA ŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemna'., c;.YiM 617 ,.95'12 - 1&1/ ,.vând (unctia 
de caN<j/LiEI< '-tZC!2L la 

CNP 11'-122 ~t:G7,domiciliul COMvty')? MEIiOOrC/9 NI< 1<f. 

cunoscând prevederile arI. 292 din Codul penal privind falsul În declaratii , declar pe proprie răspundere 
că impreună cu fa milial ) deţin următoarele : 

.') Prin familie se intelege soţu l/soţia ş i cop iii aflaţi în intreţinerea acestora. 

1. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ: 
Se vor declara inclus iv cele aflate În alte ţări . 

• Categoriile indicate sunt: ( 1) agrico l; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de teren urî 
extravilane, dacă se află in circuitul civil. 

·2) La "Titular" se menţionează, in cazul bunurilor proprii , numele proprietarului (titularul, soţu l/soţ ia , copilul) 
iar În cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

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

I 



• Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spalii comerciale/de 
produclie. 

*2) La "Titu larI! se men~ionează, in cazul bunurilor proprii , numele proprietarului (titu laru l, sOţu l/soţia , copil ul), 
iar în cazul bunurilor În coproprietate, cota·parte ş i numele coproprietarilor. 

Il . Bunuri mobile 
J. Aulovehicule/autoturisme, tractoa re, maşini agricole, şalupc, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii 

,,: ::: '· 1'!atuta . . 1- >. -1oI'iiiu -.: . Nr: de buelţl ADa! d. fabrieall. 'Modurae~~~ 

- - -
) 

./' 
/ 

/ 
(' 

-2. Bunuri sub formă de metale pretioase, bijuterii, obiecte de a rtă şi de cuii, colecţii de a rtă ş i 
numismatică, obiecte ca re fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a căror valoare 
Însumată depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vo r menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se aflA sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

I.:.,.: ..... ~ :> A..ufatll/ĂtUiltlt' ·· .' :::.V~j(,";:>...";·..; 
C. 

") 

-----------
./ V 

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

2 



IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investitii, forme echÎ\'a lente de economisire ş i investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacA va loarea Însu matA a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate În bănci sau institu\ii financiare din străinătate. 

--~ ", ,~, . : !- "S.;[~.,.,,; ,:;;.;; , . 
. ' ,'r . 

') 
V 

/ 
/" 

.,/ 

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

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

2. Plasamente, inves titii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piată Însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investi\ iile şi participări le În străinătate . 

·Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare de/inute (titluri de slal, certificate, obliga/iuni); (2, 
ac/iuni sau păr/i sociale În socieră/; comerciale; (3) Împrumuturi acordate În nume personal. 

3 



3. Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
• n: -------., 
0.0 ••••••••• , ...... ......... . ... , ..... . ................................. ~ ....................... . ....................... 0,0 .... .. 

........................ .......... .... ........................... , ........ ................... " ............. , .... ............ ..... ....... , 

.... " ........ , .• •.••••........... .. . ......................................• , ........... . .....•..••.........................• , ....• ..... 
NO T Ă: 
Se vor declara inclusiv cele aflate În străinătate . 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise În beneficiul unui ter" bunuri achiziţionate În sistem leasing şi a lte 

asemenea bunuri , dacă valoarea insumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor dec lara inclusiv pasivele financiare acumulate În străi năta te. 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piată, din 
partea unor persoane, organizatii, societăti comerciale, regii autonome, companii/societăli nationale sau 
institutii 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 . Titu lar 

1.2. Soţ/solie 

1.3. Copi i 

·Se exceptează de la declarare cadourile şi trata/iile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al J Uet 

4 



-

VII. Venituri ale declarantulu i ş i ale membrilor să i de familie, rea lizate În ultimul an fiscal Încheiat 
(potriv it art. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu mod ifică rile ş i comp letă rile ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

~~ 
I J. Venituri din salarii 

b~ ~ 
1.1. Titular C(, .!. Co'llJ0~ - ./ 551-

k,A 1 • • L " IL I Il '!J(j'l 
1.2. .1 

'::::: 
1.3. Copii '\ 

12. Venituri din 

2.1. Titular 

/ 
2.2. <, 7 

/ 
13. Venituri din """' / -" -" 
13.1. Titular / 

/ 
13.2. Solisolie / 

I~: Venituri din investitii ' "'~ .;;,. ~'" ~, 7 . , -c:: , ~, 

14.1. Titular / 
/ 

li·2. Solisolie / 
/ 

IS. 'i ai. ". .. ii / ~O' " .. _7~ 
15.1. Titular / 

/ 
.2. / 

/ 
16. / ~~ ... :,_.~\-... ,. ., 
16.1. Titular / 

6.2. Soli,olie / I 
( I 

, 

5 



• 

c~i~r ; ' ::~iw· ; J, ~~\ I ~ " 
I lUfual 

7, Veniluri din . i ,i din iocuri de noroc 

7. J. Titular 

"'" 7.2. ) 
/ 

7.3. Copii / 
/ 

!8. _ Venituri din alte surse .v" / ' 0'0 ". 
8. J. Titular / 

/' 
8.2. 'ie /' 

/' 
8.3. Copii le 

/01<>1' A,f'jI;( 

Prezenta declaratie constituie act public ş i răspund potri vi t legii penale pentru inex8cti tatea sa u 
caracterul incomplet al datelor mentionate. 

Data com p letării Semnătura 

,? f.:ţ?/:., .. 2<J1.,:ţ ...... .. .. .. .. ~ ...... . 

6 



-

DECLARA ŢIE DE AVERE 

! având functia 
la 

CNP , domiciliul 

cu noscâ nd prevederile a r t. 292 din Cod ul pena l privind falsu l În decla ratii , declar pe proprie răspundere 
că impreun ă cu fam ilial ) d eţin următoa re le : 

*1) Prin familie se înţelege sOţu l/soţia şi copiii aflaţi în intreţinerea acestora. 

I. 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 apA; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, daca se afla in circuitul civil. 

·2) La "Titular" se menţionează, În cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titu larul , SOlu Uso\ia, copilul), 
iar În cazul bunurilor În coproprietate, cota-pane şi numele coproprietari lor. 

2. ClAdiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclus iv cele aflate În alte ţări . 

I 



• 

, Categoriile indicate sun!: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanlă; (4) spalii comerciale/de 
produclie. 

'2) La "Titular" se menlioneazA, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul , SOIul/SOlia, copilul ), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota·parte şi numele coproprietarilor. 

II. Bunuri mobile 
1. Autovebiculelautoturisme, tractoare, maşi ni agricole, şalupe, iahturi ş i alte mijloace de transport 

ca re sunt supuse ÎnmatriculArii, potrivit leg ii 

-:Natura. . . M'a....; • I Nr.de baalii Aliul de fabricaţie I\l0(l.1 do d~blDdlre .. 

. Â Jj '//h tkcil- /.?/o A 19~f CuPI/JO/TUA-, 

,) 
/ 

/ 
c: 

2. BUDuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă ş i 

numismat icA, obiecte ca re fac parte din patrimoniul cultural nationa l sau universa l, a căror va loa re 
Însumată depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarări i . 

r,'i ~ ~ ", .-~' ,'. I :"::~> ~~:,..J 
) 

/ 
C" 
,/ 

-
1Il. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fieca re, ş i bunuri imobile Înstră inate În 

ultimele 12 luni 

2 



IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investitii , forme echivalente de economlslre şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă \'aloarea Însu mată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate În banci sau institutii financiare din străinătate. 

') . '·' IDs.,~. ca" .dmiDis~ 'TIp.d·' 1-- Val~t~ D~bi,in ~Dul ~ ,~ . . .. 
-Si adresa acesteia ' ~. Soldlvaloare 1. zi 

~ 
/ 

/ 
/' 
/' 

V 
(' 

·Calegoriile indicate sunt: (1) conl curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente: (3) fo nduri de investi/ii sau echivalenle. inclusiv fonduri private de pensii sau of te sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului /iscal anterior), 

2. Plasamente, investitii directe ş i Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piată Însumati a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NO T Ă: 
Se vor declara inclusiv invest i\i ile ş i participări le in străinătate . 

·CQfegoriile indicate sunt: (1) hârtii de va/oare deţinute (Iitluri de sfat, certificate, obliga/iuni); (2) 
ac/iuni sau păr/; sociale in societă/i comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal. 

3 



3. Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

an: ~". 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::6::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::: 
........••••...•••••......•.................. .. .......................................................... . ...............••• ••..... ~, .... 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate În străinătate. 

V. Da torii 
Debite, ipoteci, garanţii emise În beneficiul unui terţ , bunuri achiziţionate În sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri , dacă valoarea Însumată a tuturor acestora d epă şeşt e 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

c. '::-"v v· C1>editor.> ,,:::.~"\. :Coîrtre":'flit"iitul 1":~e!it.I. , ':, '. V"liiari. . "4 

) 
/ 

~ , 

VI. Cadouri , servicii sau avantaje primite gratuit sa u subvenţionate faţă de va loa rea de pi aţă, din 
partea unor persoane, orga niza(ii , societă fi comel'ciale, regii a utonome, companii/societăţi na ţionale sau 
ins tituţii publice româneşti sau stn'Hne, inclusiv burse, credite, garantii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele al e angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro· 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/solie 

1.3. Copii 

·Se exceplează de la declarare cadourile şi tratoliile uzuale primite din partea rudelor de gradul J ş i al 1 J./ea. 

4 

'. 



VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor să i de familie, realizate În ultimul an fiscal Încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 57112003 privind Cod ul fiscal , cu modificările şi completArile ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile proven ite din stră i nătate. 

j , Cin ~;,,:u..heni~F~~ ~veaityIUi: ' W1 qţle~~ul;prestOtlOb~'i"tul Venilul a.uol .. 
~. -~~ ,. • !eîe .aresa .: eaeralOr de "en.t .· În ..... t ·· 

1, Venitur) din salari i - .? 
1. 1. Titu lar QI; - . /~ (j" .. Cb. oi" )..; 551.-

J.. .y /(~ 
1.2. Soţ/solie 

"" 1.3. Copii 

2. VeniturÎ C/in ac'tiviiăţi Jndepe'ndente ., .r ;;ţ 

2.1. Titular / 
/ 

2.2. Soţ/soli e I 
I 

3;: Penitlirj din cedar.eajolosinlei bunuhilor • " . I ~'"i , . '!Il . .~ .' '\'it,. , 
3.1. Tit ular I 

J 
3,2. Soţ/solie 

I 
4. Vcnilwi djniJi~'esljjii '~ ~~ ,'<:"';101:." J~ '~y' ''l\ ;;>' "'" 

, 'H 
4 .1. Titular I 

I 
4 .2. Soţ/solie I 

I 
5. Venituri din pensii <''(; , ~, 

1 ." Oi'" Uii~""~'~\'. ''''''- l<~ 

5.1. Titular I 
I 

5.2. Soţ/sol ie I 
I 

6. Venituri din aC/iviÎă/;'agrico!e / '.' ~. -;:'1~/"',~ :~. " c~; , 
6. 1. Titular / 

V 
6.2. Soţ/soli e / 

5 



• 

Cine a realizat \'eoÎtu) 
, Sursa venitului: Serviciul prestatlobiectul Venitul .nual 

~ '- Nume adresa . li!enerator de venit incasat 
7. Venituri din premji şi din jocuri de noroc • 
7.1. Titular 1 

/ 
7.2. Sot/solie /' 

,/ 
7.3. Copi i /' 

/ 
'8. Venituri din alte surse ;" .~, /' . ,.;r ,ts:",.·", , ~ ei" ' 
8.1. Titular ,/ 

/ 
8.2. Sot/solie / 

/ 
8.3. Copii 

?o/J $1.--

Prezenta declaratie constituie act public ş i 
ca racter ul incom plet a l da telor menţion a t e. 

răspund pot rivit legii pena le pentru inexactita tea sa u 

Data completArii Semnătura 

" " "~"" ,,, :fI: , P.. r. ,!.p 17:-:-

6 



Subsemnat lISu moata, 
de ./ 'rl!'. 
CNP 

DECLARA ŢIE DE AVERE 

la 

, domiciliul 

I avind funcţia 

..PJL 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaratii, declar pe proprie rAspundere 
ci impreunA cu familia l) deţin urmAtoarele: 

-1) Prin fami lie se intelege soţuVsotia ş i copii i aflati in intretinerea acestora 

1. Bunuri imobile 

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

Adresa sa. zo .. 
ADol C ...... Mod.11Ie Til1llanal" Catecoria· Suprala)a dobhdlrii parte dobladi ... V;' Ifei,af~ ~/ ~oot /'/511". Ik L ~" 1" 

,~ 

l4 1f,J/J;c.... AlleiJ 
. 

1/1.- ~",k (/> .i;. 2oo:t ir' r 
v 

• Categorii le indicate sunt: (1) agricol; (2) fo restier; (3) intravi lan; (4) luciu de apa.; (5) alte categori i de terenuri 
extravilane, dacă se află În circuitu l civil. 

-2) La "Titular" se mentionează, in cazul bunurilor Propri4 numele proprietarului (titularul, sOţul/soţ ia. copilul), 
iar in cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

2. ClAdiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele afl ate În alte ţări . 

Adresa ... _. Categoria" ' AnI .> 
Sap ... '" 

i eoca.. I :;' ,Moda. de Tl ..... nd'! doIJIadirii . parte doIJI_ 

NL-.di~ IJrA1- {},fc/A ,.,POOb 2:!o!t,P //L ~.t_ '1<- ' ':L?'9.."'~ 
, 

~ 
I7/l'W.... f}r.J204- n /J ' A 20/1 1r2ftj> 112- i ~. 

~ . 1 "'. ; , 

1 

'" 



• Categoriile indicate sunt : (1) apanament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacantă; (4) spaţi i comerciale/de 
productie. 

·2) La "Titular" se menţionează, În cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copi lul), 
iar in cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

fi. BUDuri mobile 
1. Autovebiculelautoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care suot supuse inmatricullrii, potrivit legii 

Nltura Ma .... Nr. de baalii ADUI de fabricatie Modal de dobbdlre 

"-In';"//» 106/1-# A ./'oor: tu"" -
, 

2. BUDUri sub formi de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artA şi de cult, colecţii de arti şi 
Dumismaticl, obiecte care rac parte din patrimoniul cultural national sau universa l, a ciror valoare 
insumati dep1şeşte S.OOO de euro 

NOTĂ : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

Descriere samarA AuI dobA .... 1ril V .......... Ii ..... 

") 

/ 
V 

~ 
--. 

lli. RUDuri mobile, a cAror valoare depişeşte 3.000 de euro fiecare, şi bUDuri imobile instriinate ia 
ultimele 12 luni 

Nltura b ••• lal Data Penoaaa cltre CIIn Hl Porma V ..... rea ID_t IDltrli.lrii lIIstr11 •• t tJutriiiDlrii 

) 
<.. 

2 



IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, foaduri de investitii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, daci valoarea insumatA a tuturor acestora depişeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau institutii financiare din stră.inătate. 

la.titu\ia care .dmiaistreazl 
Tlpal" Valata Desehls la u.1 Soldlvaloore la d .i.d ........... ia 

'\ 

/ 
/ 

/ 
'-

·CategorWe indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investi/ii sau echivalente, inclusiv fo nduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluifiscal anterior). 

2. Plasamente, iavestitii directe şi imprumuturi acordate, daci valoarea de piatA insumati a tuturor 
acestora deplşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investi ţ i ile ş i part i cipăril e În stră inătate. 

E_t titlIIf_teala care penoua_ 
.. Tlpal· 

N._ de IIlIaril V ........ -'llad 
aetlo .. r sa. asociatlbelleficiar dolmpramat cota de ro 

) 

/ 
/ 

/' 
( 

·Categorii/e indicate sunt: (1) hârtii de valoare delinute (titluri de staI, certificate, obliga/Îuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale in societă/i comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal. 

3 



3. Alte active producAtoare de venituri net~ care insumate depAşesc echivalentul a 5.000 de euro pe ... : ... .... .......................................................... ...... ?7-....... ...................... .. ..................... . 
........... ........ .... .... ... .. .... ... ..... .. ... ....... .... ... ... ... .... .. .... ... :- ........... ..... ..... ............................... . 
.. .............. ... ...................... ....... ..... .... ..... .... ..... .... ..... ... .. .. .. ......................... .. .... .... ... .... .. ... . 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele anate În străinătate . 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achiziţionate in sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacA valoarea insumatA a tuturor acestora depAşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate În străinătate . 

Creditor CODtractat'" •• ul Scad .. t la Valoare 

) 
./ V 

( 
-----.., 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate fatA de valoarea de piatA, din 
partea unor persoane, organizatii, societlti comerciale, regii autonome, companii/societAţi naţionale sau 
institutii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garantii, decontlri de cheltuieli, altele decât 
cele ale Rngajatorului, a clror valoare individuali depişeşte 500 de euro· 

CI ••• realizat v •• ltal 
Suna v •• ltalul: _lui preatallObieetal V .. ItaI .... 1 
numel .. adreaa - geaentor de venit "' .... t 

1.1 . Titular 

') 
1.2. Sot/solie / 

/' 
1.3. Copii '--

·Se exceptează de la declarare cadouri/e şi tratalUle uzuale primite din partea rudelor de gradul J şi al IJ-Iea 

4 



VD. Venituri ale declarantului şi ale membrilor sAi de ramilie, realizate in ultimul an fiscal incheiat 
(potrivit art. 41 din Legea or. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificArile ş i completArile ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cioe a realizat veaitul Suna veaitala): Serviciul prestatiObiec:tul V •• il.luual 
I numele adresa ReneMltor de venit 1 ...... 

1. Veni/uri din salarii 

1.1 . Titular ,t.; ~ '" ,{,,., .1 ~ "'- .1, a: . .m.. 
dl6~/' l::, . h'~A ,- / «-_AMI /0320 

1.2. i e v.:: j"" '" 'u , 

t,,,,e&.. It,{ .. o~ !'&la,,;' 4 J ).IIe~1- ~,'" ,jl /1628 
1.3 . Copii / 

2. Venituri din activitdJi independeme 

2. L Titular 

2.2. Solisoţie 

3. Venituri din cedareafolosinfei bunurilor 

3. L Titular 

3.2. Solisoţie 

4. Venituri din investitii 

4.1 . Titular 

4.2. Solisoţie 

5. Venituri din pensii 

5. J. Titular 

5.2. Solisoţ ie 

6. Venituri din activitdJi agricole 

6.1. Titular ~, In- ;;, [ve,., li' Af>: " ..'i,,/1. 
. 

6.2. Solisoţi. 

5 



-
, 

Cine. realizat venitul Suna venitului: Serviciul p .... tatlobiectul Venitul anual 
N.me,.d ..... eenerator de venit 'Dcasat 

7. Venituri din premii şi dinjocuri de noroc 

7.1. Titular 

î 
7.2. SoVsolie / 

/ 
7.3. Copii / 

1/ 
8. Venituri din alte surse / 
8.1. Titular / 

/ 
8.2. SoVsolie / 

-

8.3. Copii li!oe,J.. J. • • 
J'aro'iJ . 

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

Data completarii mAtura 

. ţ!. E[: .?i:?/!.: ........ . 

6 


