
DECLARAŢIE DE AVERE 

SUbsemn.2'%!u~.t~ 
de ,o 'er-

CNP j]1/l1el/ofItÎ 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaraţii, declar pe proprie rAspundere 
cA impreunA cu familia 1) detin urmAtoarele: 

*1) Prin familie se intelege sotuVso\ia şi copiii aflaţi in intretinerea acestora. 

1. 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 
extraviJane, dacă se aflA În circuitul civil. 

·2) La "Titular" se menţionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/sotia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota·parte şi numele coproprietarilor. 

2, ClAdiri 

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

t 



/ 

• Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacantă; (4) spatii comerciale/de 

productie. ..' . (' I I II ' ''') .2) La "Titular" se mentionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietaruluI tltU aru ,sotu sotia, COpl u , 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

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

care sunt supuse inmatriculirii, potrivit legii 

2. Bunuri sub formA de metale pretioase, bijuterii, obiecte de artA şi de cult, colectii de artA şi 
DumismaticA, obiecte care rac parte din patrimoniul cultural national sau universal, 8 cAror valoare 
în.umatA deplişeşte S.OOO de euro 

NOTĂ: 
Se vor mentiona toate bunurile aflate În proprietate, indi ferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarări i . 

fIi~')'~"'" ' ..... -~... .'" 
"~ .. .., ."-r .ok ' , . . ." '" , . ~. . ~'~. ",. , , -
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IU. Bunuri mobile, a ciror valoare depişeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile ÎnstrAinate În 
ultimele 12 luni 



DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/S ubsemnar8, t2U ~ffiel- ! avâ nd fun cţia 
de (! (/11!{e/e:.i- 10 c rfk ~ __ L:s.'lZ)~7iIi.lL$~!.1E"-_I!"'-"@!L~...,,,,-,,,<fL=-___ _ 

CNP I UOI2J7IWWrf , domiciliul -p.;J;Ii'0\(=-~9"017",,-,,'qforL-------'tW>:.?L...L.' -J<.1..r..7-L9----..J49="-'-'.Cl-'-'-... . .... f 

cunoscând prevederil e a rI. 292 di n Codul penal p rivi nd fa lsul În decla ra tii , declar pe proprie răspundere 
cA Îm p reună cu familia l) detin u rmă toare l e : 

·1 ) Prin familie se înţe lege soţul/so~ia şi copiii aflati În intre\inerea acestora. 

J. Bunuri imobile 

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

• Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forest ier; (3) intravilan; (4) luciu de apa:; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se află În circuitul civi l. 

·2) La "Titular" se menţionează. in cazul bunurilo r proprii, nume le proprietaru lui (titularul, SOlul/sOlia, copilul), 
iar În cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietari lor. 

2. Clădiri 

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

I 



, 

• Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuil; (3) casă de vacanlă; (4) spal ii comerciale/de 
producţie. 

·2) La "Titu lar" se mentioneazA, În cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sOţul/soţia, copilul), 
iar in cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

II. Bunuri mobile 
1. AutovehicuJefa utoturisme, tractoare, maşini agrico le, şa lupe, iahturi şi a lte mijloace de transport 

care su nt supuse inmatricul ării, potrivit legii 

lIIa"", r. de buci,i Anul de (abriealie 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cu lt, co lectii de artă ş i 

numismatică, obiecte ca re fac parte di n pa trimoniul cultura l naţional sa u universal, a cA ror va loa re 
Însuma tă depăşeşte 5.000 de euro 

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

la momentul declarării. 

III. Bunuri mobile, a că ro r va loa re depăşeşte 3.000 de euro fiecare, ş i bunuri imob ile Înstrăinate În 
ulti mele 12 luni 
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rv. Acti ve fin anciare 

1. Conturi ş i depozite banca re, fo nduri de in vesti ţ i i , forme echi va lente de economis ire ş i inves tire, 
inclusiv ca rd uril e de credi t, dacă va loa rea În suma tă a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

N OT Ă: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau in stituţii financiare din stră i nătate. 

Institutia care admiaistrează Tip~l ' Valuta D~chis in aoul Soldlvaloare la zi 
si adresa acesteia 

\ ) 
/ 

/ 

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

echivalente; (3) fonduri de ·invesririi sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alle sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluifiscal anterior), 

2. Plasamente, invest i ţi i directe ş i Împru mutu ri aco rda te, dacă valoarea de piaţă Însumată a tutu ror 
acesto ra depăşeşte 5.000 de eu ro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv i nvest iţiil e şi parti cipări le În străi n ătate . 

·Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de staI, certificate, obligatiuni); (2) 
aC/ iuni sau părli sociale in societă/i comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal. 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 
............ 
'. . . . . . . . . . . ...................... ....... .................................. ... , .... , ......... .............. , ............................ . 
............ ...................... , ... ,." ..... ,...................... . .............................................. .... ........... . 

NOT Ă: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V. Datorii 
Debi 

asemenea 
te, ipoteci , garan1ii emise În beneficiul unui terţ , bunuri achiziţionate În sistem leasing ş i alte 
bunuri , dacă valoarea În s umată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NO TĂ: 
Se v or declara inclusiv pasivele financiare acumulate În străinătate. 

Creditor Conlraclafln1l'liul cadeDt a Valoare 

VI. 
partea un 

Cadouri , servicii sa u avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoa rea de piaţă, din 
or persoa ne, organizaţii, societă ţi comerciale, regii au tonome, companii/societăţj naţionale sau 

publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
gajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro'" 

in stituţii 

cele ale an 

Ci.e~ 

I 

1. 

realizat venitut 

.1. Titular 

2. Soţ/sotie 

1.3. Copii 

Sursa , 'enitului: 
numeJ adresa 

Serviciul prestatJObiec:tul 
enerator de , 'eolt 

Venitul anual 
Încasat 

·Se ex ceprează de la declarare cadourile şi Irara/iile uzuale primite din partea rudelor de gradul! şi al ll-lea. 

4 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor să i de familie, rea liza te În ultim ul an liscal Încheiat 
(potr ivit art. 41 din Legea nr, 57112003 privind Codul fisca l, cu mod i ficările ş i com p letăril e ulter ioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite di n stră i natate. 

Cine a realizat venitul Sursa , 'eoitului: SCn'iciuJ prestaflObiectul Venitul aDual 
'. numele. adresa I!cocrator de \'co if Încasat 

J. Venitur.i din .salarii . 

1.1. Titular S"1/-1 .. 4-f2Ji 0." ,/,p" P.. ;9 .!tti:L 

Î ~ 
1.2. So\l'so\ie 

"'" \ 1.3 . Copii 

2. \ Venituri.din activităţi independerue . 
::~"h ., 

2. 1. Titular 

2.2. So\l'so\ie 

3. Venituri din cedar..ţafoloţinfei-bunurilor ' " '.,-1- ~ ~ -"1' 
3.1. Titular 

3.2. So\l'so\ ie 

'4 j/enituri din investijii :...,..', ,,~, Pl'! "'.<11~' T A, ;..-, . ~~". ,rll 

4.1. Titular / 
/ 

4.2. So\l'so\ie / 
/ 

S. Venituri dinpensii . , , . ","',,!.; "i. ". ~, ~': ':,,,W~I",1[ " .. ~'i:,;! 

5.1. Titular 

/ 
5.2. So\l'so\ie / 

6. Venituri din ac/h'ităţi agricole i ,' ,1, , :""-, .... ~;,.~ ... ,. 

6. 1. Titular 

6.2. So\l'so\ie ./ 

5 
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Cine a realizat venituJ Sursa venitului: Serviciul pr.estat/obiectul Venitul anual 
Nume, adresa eenerator de venit Încasat 

7. Venituri ,din premii ş'l din jpcuri de no,o'c , 
, 

7. J. Titular 

7.2. Soţ/solie 

7.3. Copii 

ti. Venituri din alte"surse .,~ ~ , .vic,. ~, • h. . . ~ ",,--:iWi" ~} rl . q 
8. J. Titular 

8.2. Soţ/solie 

8.3. Copii 

P rezenta decla raţie constituie act public 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

ş i răsp u nd potr ivit legi i penale pentr u inexactitatea sau 

Data completării 

.. .. .. . ~ ....... ...... f)~.: .. Rf? : .. 1P..!. ~ . 
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SubsemnatuVSubsemnata, 
de G.o ffj,rd!ft1- kOCfk.
CNP t.r:JrYj/O /110662. 

DECLARAŢIE DE AVERE 

,având fun cţia 

, domiciliul 

cunoscând pre,'ederil e art. 292 din Cod ul penal privind falsul În declara1ii, declar pe proprie răspundere 
că Împreună cu familial ) deţin urmAtoarele: 

-1) Prin familie se in1elege sOţu l /soţ ia şi copi ii aflaţi în întreţinerea 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, daca se afla. în circuitul civil. 

-2) La "Titular" se menţionează, În cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sOlu l/solia, copilu l), 
iar în cazul bunurilor in copropriet8te, cota·parte ş i numele coproprietarilor. 

2. Cllidiri 

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



,. Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacantă ; (4) spat ii comerciale/de 
produclie. 

· 2) La "Ti tular" se menţi onează, in cazul bunurilor propri i, numele proprietarului (titularul, soţ u l/soţia , copilu l), 
iar in cazul bunurilor în copropr ietate, cota-parte şi nu mele coproprietari lor. 

II. Bunuri mobile 
1. AutovehiculeJa utoturisme, tractoare, maş ini agrico le, şa lupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sun t supuse În matric ulării , potrivit leg ii 

~ i ~~aj~ii·;) -{ M~ C I Nr. debueili Anul d. Jltbrieatl. '!Iî:"-tul d'dOb'iadfre~ 

\ ~ 
) 

/ 

<.. 

2. Bunu ri sub formă de metale preţioase, bijuterii , obiecte de artă ş i de cu lt, co l ecţii de artă şi 
numismatică, obiecte care fac pa rte din patrimoniul cuhural n aţ i on a l sau un iversa l, a cA ror va loare 
În su mată depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor menţiona toate bunuri le aflate in proprietate, ind iferent dac! ele se a fl ă sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarăr i i . 

li. Bunuri mobile, a că ro r valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, ş i bunuri imobile În stră inate În 
ultimele 12 Juni 

2 
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IV. Active financiare 

1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investiţii, (orme echivalente de economisire ş i investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea Însum a tă a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate În bănci sau instituli i fi nanciare din străinătate. 

Institutia eare administreazA 
i adresa acesteia Tipul' Valuta Deschis in anul Soldlvaloare la zi 

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

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

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv invest i\ iil e şi participări le in străinătate. 

Emitent tiJ.lu~ocietatea În care persOAna e 
ac ·o.(r saiiasociatJbeDeiI&8r de Îm rumb 

a 
·Calegoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare de{inure (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 

cţiuni sau părţi sociale În societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate În nume personal. 

3 

. 



VII. Ve nituri ale decJarantului ş i a le membrilor săi de familie, realizate În ultimul an fiscal Încheiat 
(potriv it art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fi scal, cu modifică rile ş i completă ril e ul terioa re) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str.ăinătate. 

Cine a real~t venitul Sursa venitului: Serviciul presta tJObiedul Venitul anuaJ 
numele adresa 2enerator de \'eoit Încasat 

J. Veniturj din salarii -
. 

1. 1. Titular 

1.2. Soţ/solie ~ 
~ 

1.3 . Copii '\ 

2, Venituri..din activităţI independente . , , 
T:' . 

2.1. Titular / 
/ 

2.2. Soţ/solie .1 
/ 

3. Venituri din.ct;dar.ea!oloţin/ei bunurilor ';. < , f ~'.;':: il' 
3.1. Titular / 

/ 
3.2. Soţ/solie / 

/ 
4. Venituri diq invpstilli ;,ţ-,;X !,f1ţ: - 'J" : ,.,. ! .. .h , 

4.1. Titular / 
/ 

4.2. Soţ/solie / 
I 

S. Venituri din pensii .~ .~. ,'W,~, - ,'" /~:Î.' -
'i< ::~ 

5.1. Titular / 

5.2. Soţ/solie 

6. Yenituri din activită/i agricole "ţi":, 'e;, '~! 
, 

J'i i'i,r~ '11}\ , .•. :~~' '.'> 
6.1. Titular "-

........... 
6.2. Soţ/solie -......... 

5 
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Cine a realizat venitul Sursa venitului: Sen'iciul prestatlobiectul Venitul aDual 
Nume, adresa generator de venit iDcasat 

7. VenitUri din premii şi din jot:uri de nore;e 
7. 1. Titular 

" 7.2. Soysoţie 

/ 
7.3. Copi i / 

/ 
8. Venityrz din a1te surse ". " ,:; ! .1;.' • . ,~ 
8.1. Titular / 

/ 
8.2. Soysofie / 

8.3. Copi i 

Prezenta declaraţie constituie act public ş i 

ca racterul incomplet al datelor menţionate . 
răspu nd potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

Data completă rii 

.... ~. :pf.;. : ... Yi.tJ... .. ~ .. ..... . 

6 



DECLARA ŢIE DE AVERE 

SUbsemnatUljUbsemnat)!; o DI<":l;~ % {C O L-fi E ,avâ nd fun cţ i a 
de C Q S [/- ( C. ,'. Ia pe; t fER Of -M/iHap/ Ccl , 

CNP 11ocz8ob110G!f;-, domiciliul M EHtlJ)( C f1 ;W ~7 

cunoscâ nd prevederile arI. 292 din Codul penal pri vind fa lsul În decla ralii, declar pe proprie răspundere 
că Împreună cu fa milial ) d etin urmă toarele: 

.') Prin fami lie se înţelege sOţu l /soţ ia ş i copiii aflaţi În intreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenu ri 
NO TĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări . 

.. Categoriile indicate sunt: ( 1) agrico l; (2) forest ier; (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. numele proprietaru lui (titularul , sOţu l/soţia , copilul), 
iar in cazul bunurilor în coproprielale. COla-parte ş i numele coproprietarilor. 

2. Clădi r i 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte \ăr i . 

I 



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

·2) La "Titular" se menţ i onează, in cazul bunuri lor propri i, numele proprietaru lui (titu larul, sOIul/soţia, copi lul), 
iar in cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

II . Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoa re, maşini agricole, şalupe, iahturi ş i a lte mijloace de t ra nsport 

ca re sunt supuse Înma triculArii, potri vit legii 

2. Bunuri sub form A de meta le pretioase, bijuterii, obiecte de a rtă şi de cuII, colec , ii de a rtă ş i 

numismatică, obiecte ca re fac pa rte d in patrimoniul cultura l nationa l sa u universa l, a că ror va loa re 
Însuma tA depăşeşte 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. 

III . Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fieca re, ş i bunuri imobile În st ră inate În 
ultimele 12 luni 

2 
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IV. Active financiare 

J. 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 străin ătate . 

·Categoriile indicate sunt: (l) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investitii sau echivalenle, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluifiscal anterior). 

2. Plasamente, investitii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă Însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investiliile ş i participări le in strainAtate. 

·Categoriile indicate sunt: (l) hârtii de va/oare detinule (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) 
ac/iuni sau părli sociale in societăţi 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: 

.......................................... .... ......................................... .... .. ......................... .......... .-..... ... 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate În străinătate . 

V. Datorii 
Debite, ipoteci , ga rantii emise În beneficiul unui tert, bu nuri achiziţionate În sistem leasing ş i alte 

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

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

VI. Cadouri, serv icii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă , din 
partea unor persoa ne, organizaţii, soc ietăt i comerciale, regii autonome, companii/societăti nationa le sau 
inst ituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garantii, decontă ri de cheltuie li, aUele decât 
ce le ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro· 

1.1. Titular 

1.2. Soţlsoţie 

1.3. Copii 

·Se exceptează de la declarare cadourile şi trata/iile uzuale primite din par/ea rudelor de gradul I şi al I Nea. 

4 



VD. Venituri ale declarantulu i ş i ale membrilor săi de familie, rea liza te În ultimul an fiscal Încheiat 
(potrivit arI. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modifică rile ş i comp l etă ril e ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străin ătate . 

~ne~,l!!za~ i;.; ~'I Vr~d= ' .: 
I_~~.I ' 

J. Venituri din salarii 

1.1. UfE "' ·t:nl 
, 14f1 

1.2. lie il 1i".BflJlbI'7I C } , >liN!.' 11C,pfJ 

1.3. Copii 

2. Venituri din 
c •• .c 

12. 1. Titular n r ""-. ;0, J. .. r' < ' : 

2.2. Sotlsolie ~ -
13. Venituri din . bunurilor >c ,. •• • -~;;.. .i;.. :-e 
'3. 1. Titular 

3.2. 

~. i din, . . 
. '.. , . 1., ' " •. ) 

4.1. Titu lar 

4.2. i 

15. i din p,msii rl !I 1 . '. ' .. ;:. i 
5. 1. Titular 

15.2. 

6. i din. ~ "" ., .. '. , , ""'.' ~ 

6. 1. Titu lar 

M k 1{ lUi 4- f:-- r"",,.,,,,,! ,u,,'A. 

6.2. 

5 



• 

Cine a realizat venitul Sur~~euitUIUL' Serviciul prestatloblectul Vealtul anual 
1 - Nuru .dr~. 2enerator de veult Incasat 

7. Venituri din premii şi din,jocuri de norqc 

7. 1. Titular -----.... 
) 

7.2. Soţ/solie I 
/ 

7.3. Copii ./' 

8. Venituri din alre surse ".:,,;,. - "'1,' o '~i 

8.1. Titular ""'1 
/ 

8.2. Soţ/solie / 
/ 

8.3. Copii c' 
Tom! /Yoftz-

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

Data completării Semnătura 

.... P.!:.: f?L !.-R.!.I?.... .. ...... a.. ............ . 
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DECLARA ŢIE DE AVERE 

Subsemnatu l/Subsemnata, 
de t'QN,,;LI'N • 

lovii- . /L;"6 ,având fun ctia 
la ;zi?:?,. 'I-t:&/:,ţ HEHttfhM--

, domiciliul t1f3tt1i)iOlf Ei. /tO . 

cunoscâ nd prevederile arI. 292 din Codul pena l privind fa lsul În decla ra ţii , decla r pe proprie rAs pundere 
că Împreună cu fa milial) deţin urmă t oa rele : 

* 1) Prin familie se inţe lege soţul/soţia şi copiii aflaţi În intreţinerea acestora. 

l. Bunu ri imobile 

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

• Categori ile indicate sunt: (1) agricol; (2) fo restier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categori i de terenuri 
extravilane, daca se afla in circuitul civi l. 

+2) La "Titu lar" se menţionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietaru lui (titularul, sOlul/SOlia, copilul), 
iar in cazu l bunurilor În coproprietate, cota-parte ş i numele copropri etarilor. 

2. ClAdiri 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv ce le aflate în alte I ăr i . 

I 



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

-2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularu l, sOlul/solia, copilul), 
iar in cazul bunuri lor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

II. Bunuri mobile 
1. AutovehiculeJautoturisme, tractoare, maş ini ag ricole, şa lu pe, ia hturi şi a lte mijloace de transport 

ca re sunt supuse ÎnmatriculAri i, potrivit leg ii 

2. Bunur i su b fo rm A de meta le preţioase, bijuterii, ob iecte de artă ş i de cul t, colectii de artA ş i 

numismatică, obiecte ca re fac parte din pa trimoniul cultura l na tiona l sa u universa l. a că ror va loa re 
Însumată depăşeşte 5.000 de euro 

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

la momentul declararii. 

III. Bunu ri mobile, a că ror valoa re depăşeş te 3.000 de euro fiecare, ş i bunuri imobile ÎnstrAina te În 
ultimele 12 luni 

2 



IV. Active fin ancia re 

1. Conturi şi depozite ba ncare, fondu ri de in vesti1ii, forme echiva lente de economisI re şi investire, 
inclusiv ca rdurile de cred it, dacă va loarea În suma lă a tuluror acestora depăşeş te 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara incl usiv cele afl ate În bănci sau institu ţ i i financiare din străinătate. 

~~ . ~~ . \ l't, .. :. In •• oi .J, .1;, haa 
. '. 

· 7 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

·Categoriile indicate sunt: (/) coni 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 anuluifiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţ ii directe ş i imprumu t uri aco rdate, dacă va loarea de piatA insumatA a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participAri le în strAinAtate. 

·Categoriile indicate sunl: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, ob/iga(iuni); (2) 
acţiuni sau părli 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: 

..•..•..• .. ••••. 22?:.~ ............. .. ........... : ••.•••. ::.:::.:::.::.:::.: •. : .•••.•..•..•..•.••..•.••.•.•.. ::::::: •••.•• 
N OT Ă : 
Se vor declara inclus iv cele aflate În strâinâtate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise În beneficiul unui terţ, bunuri achizi,ionate În sistem leasing şi alte 

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

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pas ivele financiare acum ulate in stră inătate . 

;c . !, ~ ~.~~ ~~~ 

" 
dâi ",:; ~~, 

/ 
/ 

/' 
~ 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven,ionate fa,ă de valoarea de piaţA , din 
pa rtea uno r persoa ne, orga nizaţii , societAti comerciale, regii autonome, companii/societăti naUonale sau 
instituţii publice româneşti sau strAine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontAri de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro· 

1. 1. Ti tular 

1.2, Soţ/sol ie 

1.3, Copii 

s • V~':l'JqIUi: 
numel .. lidreaa 

/ 
/ 

/ 
/ 

1 '~Serv~~1 presta lettuI 
I ',' " .euerator de venIt .: 

~ltul tnufl .': 
~'-~ncasat " 

·Se exceplează de la declarare cadourile şi tratalii!e uzuale primite din partea rudelor de gradul l şi al I Nea. 

4 



VII. Venituri a le decla rantului ş i ale membrilor să i de familie, rea lizate În ultimul an tiscal Încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal , cu modifică rile şi completArile ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate . 

J. Venituri din salarii 

1. J. Titular 

'"" ., . .Q9fV , . 

1.2. ;e 

5 



• 

Cine a realizat venitUl Suna venitului: ; Serviciul prestatlobiectul Venitul anual 
, . :: Nume, adresa eenerator de venit incasat 

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

/ 
7,2, Sot/solie / 

/ 
7.3, Copi i II 

8. Venituri din alte surse "~o 
~ '" j' ,.~.' ',CI' .. .. 

8,1. Titular -

/ 
8,2, Sot/solie I 

/ 
8.3, Copii I 

~ .rFL v / oTllL-

Prezenta declaratie constituie act public şi 

caracterul incOml)lct al datelor menţionate. 
răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

Data completării 
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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatu VS ubsemna ta, ..f/luI\Ri/ C~f~/iV . ' .vând fun ct ia 
de CON'$ftJl' R La OII la __ '_.:=,i> ttCHf!t6 l c 11 ' , 

CNP /7-6IJţ~ 21/(7663 , domiciliul UCd I ( {ti I Efi IItt:;H4tt/ct4 ,NR. 37"+ 
/ia/j, NU4S - >~VEte("K I 

cunoscând prevederil e a ;t. 292 din Codul penal privind falsul În decla rat ii , decla r pe proprie răspunde re 
că Împreună cu familia') deţin urmă toa re le: 

ti) Prin familie se intelege sOţul/soţia şi copiii aflaţi in intreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ: 
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 terenUl 
extravilane, daca se află in circuitul civil. 

·2) La "Titular" se mentioneazA, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului {titularul, SOţul/soţia, copilul 
iar În cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

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



• Categoriile indicate sunt: (!) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 

productie. . .. 1" 1 1) 
'2) La "Titutar" se menlionează, În cazul bunurilor proprii, numele proprietaruluI (t l\U larul, so!ul SO!la, COpl u , 

iar in cazul bunurilor În coproprietate. cota·pal1e şi numele coproprietari lor. 

II. Bunuri mobile 
1. Autovehicu leJautoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi ş i alte mijloace de transport 

care sunt supuse Înmatriculă rii , potrivit legii 

Marca Ni. de bucit! Anul d. fabricatie ~.1 de dobÎtialre 

, 
- II 

/ 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de a rtă ş i de cult, co lectii de a rtă ş i 

numismaticl, obiecte care fac parte din patrimoniu l cultural national sa u universal, a că ror valoare 
Îns umati depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate in proprietate, ind iferent daca. ele se ană sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarări i. 

III. Bunuri mobile, a căror valoa re depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile Înstrăinate Î I 
ultimele 12 luni 



IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economlslre Il lnve lire, 
inclusiv cardurile de cred it, dacă valoa rea Însu mată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Institutl' care adwlliSl-u 
i adresa acesteia Soldlvaloare 1. zi 

·Categoriile indicate sunl: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cord); (2) depozi! bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de inVeSli{ii sau echivalente. inclusiv fonduri privafe de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluifiscal anrerior). 

2. Plasamente, investiţii directe ş i împrumuturi acordate, dacă valoarea de p iaţă Însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investiţ i ile ş i panicipa.riJe in străinătate. 

, I 1 1..; .. ,;; nlJ valoare delinule (titluri de stat, certificate, obliga/iuni); (; 



~ 

-

• 

3. Alt e active producătoare de venituri Rete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 
.... ", ... , ...... 
................. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: :::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: ::::::::::::: 
....... .......... ...... , ........................... ........... ... ... .......... . , ........................ .................... ........... . . 
NOTĂ: 
Se vor dec Iara inclusiv cele aflate În străinătate. 

V. Dato rii 
Debite, 

asemenea bUl 

ipatcei, garanţii emise În beneficiul unui tert, bunuri achiziţionate În sistem leas ing ş i alte 
Juri , dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor d ecJara inclusiv pasivele financiare acumulate in străin ătate . 

. 
,,'. Creditor sloare Conttactat in nul "Scaaenna 

VI. Cad 
partea unor 

ouri , servicii sau avantaje primite gratuit sa u subvenţionate faţă de va loarea de piaţă, din 
persoane, organizaţii , societăţi comerciale, regii autonome, compan ii/soc ietăţi naţional e sa u 
ce româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
torului, a căror valoare indivi duală depăşeşte 500 de euro· 

ins tituţii pu bli 
cele ale angaja 

Ci~'e·~ rei:: Uzat nnitul 

1.1. Titular 

1.2.S oţlsoţie 

1.3. Copii 

Sursa wnitului: 
numele, adresa 

SeIVICIul prestatiObiec:rul 
enerator de \'enit 

Venitul anual 
Încasat 

·Se except ează de la declarare cadourile şi trata/iile uzuale primite din partea rudelor de gradul J şi al J J../ea. 

4 



• 

VII . Venituri ale declarantulu i ş i ale membrilor să i de fam ilie, rea liza te În ultim ul an fiscal Încheiat 
(pot ri vit art. 41 din Legea nr. 571/2003 pr ivind Codul fiscal, cu mod ifi căr i l e ş i completă ril e ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate . 

Cine a realizat , 'en,ilul 
Sursa venitului: Serviciul prestatlObicctuJ Venitul anuaJ 
numele adre$3 generator de l'eoit Încasat 

J. Venituri din sa/arii ~ ., -
1.1. Titular J,4-I.-~ ()yv;,fRr /. / ./77',-. 
~A~(/ ~ /,." )J.7'/J("c. ? I A~->-4",/ IUd4-KP! /6,fOC) 
1.2. Solisolie .... - -
.f-, ,., r/,-", /" {g,. "'" j, ... - -
1.3. Copii - - -- --
2, Venituri din acth1ităp independente .', ,. 'e • 1: 
2. 1. Titular -- -------.. 
2.2. Solisoţie 

"'" ""-
3. Venitfiri din l.c.edar.ea folo$in/ei bunurilor - .( \ ' l'~ ~ :t,,4'~t 
3.\. Titular 

3.2. Solisolie 

I 
4. Venituri dininv;.sri/ii. 'J,'f::: '. ~ ~', 1- - '''-;:t, , $:r' '! . - , , 

4.1. Titular / 
/ 

4.2. Solisoţie 

/ 
5. Venituri din pensii • !IlI' , )/, .. '$'~ .V".,.:Ht'·?''i;l'J ,.. , ~,it, 
5.1. Titu Iar / 

/ 
5.2. Solisolie / 

/ 
6. Venituri dilJ acIivitÎi/(agricole A' .• ,,11 • ,,~" "" . :-.ţ' :;' :,0; 

rJ .• , ":.~ "'. , ," ';;:,l\", 
6.1. Titular / 

/ 
6.2. Solisolie / 

5 



, 

Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Venitul anual 
Nume, adresa ' eenerator de venit Încasat 

7. Venituri dil1 premji şi din jocuri de noroc 
7.1. Titular -, 

/ 
7.2. Solisolie ./ 

./ 
7.3. Copii /' 

8. Venituri din alte surse •• H 1': •.• "'-' o,,', , .'" 
8.1. Titular 

Se.> "n/.rv c - / / A ? /,4 ~O{)CJ 

8.2. Solisolie 

8.3. Copii 

lO71lL 22. zLt2..-

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

răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sa u 

Data completării 

. ..... . ~~ ....... . ... .. Pk..d. ... 2(l.8, ... 
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DECLARA ŢIE DE AVERE 

Su bsemnatul/Su bsem n.ta,-..:Jfut//-:L/I~,,-,\i<:-~L.~--,-I\lI...J,,,~,,nu,,,:,t,,,;t,:,-,C,dl'--' _-"JIÎ,'J.'tEz,?c,C:"'-LI0C=/Lc/.L' ,,'IJ!:t=----_ _ , avu nd fu nclia 

de eA5r5e' la fR,HlÎe;d 
CNP ljfD(oLUltif1 , domiciliul (?"'" ' ClO/Jlc:';Cfl t i":, 23C 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii! declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familial ) detin următoarele: 

·1) Prin fami lie se inţe l ege sOiul/soţ ia ş i copiii aflat i in Întreţinerea acestora. 

1. Bunuri imobile 

l. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele a flate În alte ţări . 

1IIJar"1" 

• Categoriile ind icate sunt: (1) agricol; (2) forest ier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenu ri 
extravilane, dacă se află în circuitu l c ivil. 

·2) La "Titular" se menţioneazA, in cazul bunurilor propri i, numele proprietarului (titularu l, sOlul/sol ia, cop ilul), 
iar În cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

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

I 

, 



• 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 (ti tularul, solu l/sol ia, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-pane şi numele coproprietarilor. 

II . Bunuri mobile 
1. AutavehiculeJautoturisme, tractoare, maşini agricole, şaJupe, iahturÎ şi alte mijloace de transpor t 

care sunt su puse înmatricul Arii, potrivit legii 

/ 

. , 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecti i de srtii şi 
numismatică, obiecte care (ac parte din patrimoniul cultural national sau unh'crsal, a căror valoare 
Însumată depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor men1iona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării . 

iW: 
.. L . ,.,. •• • -~ • 
~--.--' ••• _- • ~ 'Y , - ~ _. • 

, , • - ' >' -
, I , t,· " ' ~ , ','_.1 1. ~ -, • 

tk' ".1 . ,,..,.,' " ,E~"r~"";>'- ... 

III . Bunuri mobile. a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile Înstrăinate În 
ulrimele 121uni 

~ - .' ". . .~_ .. 
;.~ """'" ., ..', ',"'.l~"-' 

~:t;... '\ ';' ,,"',:' . ·~n~!:; " , 
" ,. ." . , ~ 

2 
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IV. Active financiare 

I. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire ş i 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. 

·Categorii/e 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 a/te sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

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

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv invest iţiil e şi participări le în străinătate. 

·Categorii/e indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) 
aCJiuni sau părJi sociale în societăJi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 

3 

• • 
j 



3. Alte active producătoa re de venituri nete, care Însumate depăşesc echiva lentul a 5.000 de euro pc 
an : 
••.••••••••••••••••• , ,'o ., ... . . .... . ... "" . . . .... . ......... . ........ . ..... . . ,." ....... . ........ . . .. .......... ",., ... . .......... ....... . 

........... . .. ""., ...... , ... . . . . .. .. . ... ", .. ,., . ... ........ ,., .. , . ... .... •. . .. •.. •. . .. . ..... ..... ... •••••• •• . , •. . ........ . . . .•••••... , . 

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

V. Datorii 
Debite, ipotec i, gara nţii emise În beneficiul unui terţ, bunuri achiziţion ate În sistem leasing ş i alte 

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

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasive le financiare acumu late in stră i nătate , 

~ ' .. .'.''''~~ -~. ~ , ' " ~ , ._--, . :'~~'::;.i .. ~-----.~ p- ~ 
. - . - -

-
) 

/' 
/ 

--
VI. Cadouri , servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de va loarea de p iată , din 

pa rtea unor persoane, organ izaţii , societăti comerciale, regii autonome, compan ii/societăti nationale sau 
institutii publice româneşti sau stră ine , inclusiv burse, credite, garantii , decontă ri de cheltuieli , altele decât 
cele ale angajatorului, a că ror valoare individuală depăşeşte 500 de euro· 

. ." . ...-.~ 
~ .... ' ti,j··i~ 
~, ,... '" , t ,,' 4 I •• ~ , ~ . , , , , 

. . 

~ 
1.2. Sollsolie 

/ 
1.3. Copi i / 

·Se excep,ează de la declarare cadourile şi 'rotaţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul ! şi al ll-lea. 

4 
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vn. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an liscal Încheia t 
(potrivif art. 4J din Legea or. 57112003 privind Codul fiscal , cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor dec lara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

J. Vemtun dm mltzrll 

1. 1. Titular 

, , 
1.2. Soli, olie 

• - ~ -
1.3. Copi i 

2. Venituri.dinQcth'ităJi independente 

2. 1. Titular 

J. Venituri din cedmea fok>sin/ef. bunurilor 

3. 1. Titular 

3.2. Soli, olie 

4. Venituri din investi/ii 

4. 1. Titular 

4.2. Soli,olie 

5. Venituri din pellril 

5.1. Titular 

5.2. Soli,olie 

6. Venituri din activ;tă/i agricole 

6.1. Titular 

6.2. Soli,oli. 
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7. VeniturI din premIi şltlin Jocuri de noroc 
7.1. Titular 

7.2. Soy,o! ie 

7.3. Copi i 

8. Veni/uri din alle surse 

8. 1. Titular 

8.2. Soy,olie 

-
8.3. Copii 

Prezenta declaraţie constituie act public şi 

caracterul incomplet al datelor menţio nate. 

Data completării 

.Pofi-.f!. (i ..... rf-<P.li. .... 

V..,ilu'.a.a' 
la.,. ... 

răspund potrivit legii penale pentru inexactitatca sau 

Semnătura 

............ ~ 
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DECLARA ŢIE DE AVERE 

I având functia 
la t ( 

CNP \1C2-"'-"'.L..J.~=f-<" • domiciliul ..!o(1j,l(llL\:fII7:.L:.... -L'..!~<!...h!!!@~·.L('L!.O_--J/.J!:tl.V--'--"'-J.'J __ _ 

cunoscind prevederile arf. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie rAspundere 
ci impreunA cu familial) detin urmAtoarele: 

· 1) Prin familie se înţelege soţul/solia şi copiii aflati În întretinerea acestora. 

1. Bunuri imobile 

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

Adresa sau maa Categori.-
AIIII 

dobIadIriJ 

~ 

/ 
V 

!\apnroll 
Cota-
parte 

Mod.ld. Titularul" 
dobladlre 

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

*2) La "Titular" se mentioneazA, În cazul bunurilor proprii , numele proprietarului (titularul , soţul/sotia, copilu l), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietari lor. 

2. ClAdiri 

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

Adresa saa IODa 
. Ca""'· An,,!,:;; Snp...,.~ ,eom-.- Modalde TitalaniJ'l dobladlril ptJ1e dobladlre 

MC>:;,,~ M~~~<ţO LRSA [LOD+- 5 50 I 'i i 1'<1 "'Vhl.J. < Bod<><'u ~ I 
I I !DaI"'" _ti. / 

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

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

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

care sunt supuse inmatricul.irii, potrivit legii 

Nltura Ma .... Nr. d. buelti Ani de fabricatie Mod .. de dobl.dlre 

A-. ,Wvr,'~ IYI A 1~<J<' f Jqqf (Jj '" ffii 'f'O.. 1'1'. '1 

Â..L;-L ' ')'\M. ~oe~.1'\01 fi ( !l, rJoG (', ~<>l...u. ,,; " 
p , 

2. Bunuri sub formA de metale pretioase, bijuterii, obiecte de artA şi de cult, colecţii de arti şi 
Dumismaticl, obiecte care rac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a cAror valoare 
insumati depAşeşte 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 declarării. 

Descriere lumarA ADal doblndlril Vlloarea .. dmltl 

~ 

) 
/ 

/' 
<.. 

ill. Bunuri mobile, 8 ciror valoare depişeşte 3.000 de euro fteeare, şi bUDuri imobile instriinate in 
ultimele 12 luoi 

Nltura bunului Data Penoa.1 cAtre are .... Forma Val ..... 
I.strii.a' YastrilDlril IbllrlJDa' 

. Ib.trllDlril 

) 
/" 
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IV. Active financiare 

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

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

I •• titulia <&re admialstreazl 
Tipal" Valata Deschis la aaal Soldlvaloare la zi 

şi ad.- acesteia 

Iî 

/ 
I 

·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 anu/uijisca/ anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, daci valoarea de piati insumati a tuturor 
acestora dep~te 5.000 de euro 

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

Emiteat Iitla/_lea la ..... penoaaa_ 
.. Tipul" 

N.""r de t1l1a.u . Valoa .... mtallia zi 
actioaar ua asociatlbeaeftc:lar del)ap .. mat cota de :ipare 

( "-

/ 
~ 

·CategorUle indicate sunt: (1) hârtii de va/oare de/inule (iii/uri de stat, certificate, ob/igaliuni),· (2) 
ac/iuni sau părli sociale in societă/i comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal. 

J 



• 3. Alte active producitoare de venituri Dete, care insumate depişesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

........... .... ... ... .................. .... ...... .. .... .... ............. .................. ... ... .. ... ........... ......... ..... .......... .. 

NO TĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate În străinătate. 

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

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

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

Creditor CO._II •••• I Scadeolla Valoare 

~ Il ti fJL-fDrr f.<!) Of ~()22.. 2.tJ.ooo f7(){L 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate (ati de valoarea de piaţi, din 
partea unor persoane, organizaţii, societAti comerciale, regii autonome, companii/societiţi nationale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv bune, credite, garantii, decontAri de cheltuieli, altele decit 
cele ale angajatorului, a căror valoare individualA deptşeşte 500 de euro· 

CI.e a reallzal ve.llul Sursa veDimlai: _lai p ..... "Obleelul Veultola.aal 
•• mele,.d ..... "",eralor d. "".it ta .... t 

1.1. Titular -
') 

1.2. Soysolic / 
/ 

1.3. Copii (' 

· Se exceptează de la declarare cadourile şi tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al II~ 
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~I. Venituri ale declarantului şi ale membrilor sAi de familie, realizate În 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 . 

Cloe • realizat veoltol Suna vealtulul: Servlciol prestaUObieetul Venitul anuaJ 
numele. adresa 2eDerator de venit incasat 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 'j'h '" ": 'fl ~ D ';,'~;, Ni "',. U,'U (J(1... .. W/A (L. 31, :/.. r:: 4 
I 

1.2. Soysolie ~ <P «"1. oA. .z,6f2. 
I v 

1.3, Copii <; r. iJ }.f Ţf. P... c;. {(.. L . 4.1 j ;y 36eoE(J{I 
I I 

2. Venituri din ac'ivi'dJi independente 

2. 1. Titular 

/ 
2.2. Soysolie (" 

3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor .- . 
3.1. Titular / 

/ 
3.2. Soysolie 

4. Venituri din investiţii 

4,1. Titular ~ ) 

/ 
4.2. Soysoţie ( 

5. Veni/uri din pensii 

5.1. Titular 

/ 
5.2. Soysolie / 

6. Venituri din aClivilăJÎ agricole 

6. J. Titular 

/ 
6.2. Soysolie ( 

5 



• 

, Sursa venitului: Serviciul p .... tatlobleetul Venitul.n.al 
Cin •• realizat venitul 

N.m .. ad ..... tIe •• rator de venit Incasat 
7, Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. Solisoţie ) 
/ 

7.3. Copi i ( 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 

,.---., 
8.2. Solisoţie 

, 
/ 

I -----8.3. Copii '-

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

Data completării 

..... 01'. ... l?~ :,lad)... 

6 



DECLARA ŢIE DE AVERE 

SubscmnaluUSubsemnala, I.Jl1lJfPI!.c'& J-;fi?Jlffd. , având funcţia 
de JJlJredT r/()c/k la ,f)""iZtJI.4IJ <MtlL , MB'lHJlc,(. 
CNP &1-oo0,c/ICIJi{domiciliul ~ AI ~ fIt :;cf'.6 . 

cunoscând prevederile arI. 292 din Codul pe nal privind falsul În declaratii, declar pe proprie rAspundere 
că Împreună cu familial ) detin următoa rele : 

.') Prin familie se înţe l ege sotul/soţia şi copiii aflaţi În intrejinerea acestora. 

1. Bunuri imobile 

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

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

·2) La "Titu lar" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilu l), 
iar În cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietari lor. 

2. Clădiri 

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

1 



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

*2) La "Ti tular" se menţionează, in cazul bunurilor proprii , numele proprietarului (titularu l, sOţu l/soţ ia, copilul ), 
iar În cazul bunurilor in copropriet8te, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

Il. Bunuri mobile 
1. Autovehiculc/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şaJupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării , potrivit legii 

2. Bunuri sub formA de metale pretioase, bijuterii, obiecte de artă ş i de cult, colectii de a rtA ş i 

numismatică, obiecte care rac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a căror valoare 
insumati d epăşeş te 5.000 de euro 

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

la momentu l declarării. 

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

2 



IV. Active financiare 

J. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiUi , rorme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea Însumati a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor .declara inclusiv ce le aflate în bănci sau instituţii financiare din străin ătate. 

·Categoriile indicate sunt: (J) 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 anuluiJiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de pia,ă Însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv in vest iliile ş i part icipări le În străi nătate. 

r'-~rn <'" m ... ' ··i"~~·:···f!n",,·_ 'l:\< ''''"''Ti;, lI!IV .• "",~ ._...... _. • '" \f"'I,.""".,~ . ~ ~ ep.,..;.c' , '\:'~f:':;'i,-1:"'" . ~ r " f 't, ~ , . ~ !" ~,' , ,)." 
1 1. ., ill. "'T, 'E;'i.:.li.1f" i~""r,~r.Uil.t±. ' " -~'.:It "i, t"t·fTn.iil:.~~ ~,J,.,. '';' ... f' ,~ .. -- ..... - ~, . - .. - - ... ... """ ,,' . ,~ ~ .. 

/ 
t. -

·Categoriile indicate sunl: ( 1) hartii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
ac/iuni sau păr!Î sociale in societăţi comerciale: (3) imprumuturi acordate În nume personal. 

3 



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

.:.: .••••••• •.. : ..•• :.: ...... :.:: •.. ••. : ..• :.:.: .•.•....•.•...• •• .• : .• 2= •• : •• :: .••• : •.•.•...•.•..• : ••.•• : ••. :.:::: ••.•.•.•. :,:: 
N OTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate in strAinAtate. 

V. Datorii 
Debile, ipaleei, garantii emise În benefieiul unui tert. bunuri achizitionate În sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri . dacă valoarea ÎnsumatA a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

VI. Cadouri, serv icii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate fatA de valoarea de piată , din 
partea unor persoane, organizatii, societăti comerciale, regii autonome, companii/societAti nationale sau 
institutii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garantii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro· 

W~~=~,*~.~~~\ki~':~'::~ 
1.1. Titu lar 

'" 
1.2. Sojl,oţie ) 

/' 
1.3 . Copii 

·Se exceptează de la declarare cadourile şi Jrata/ii1e uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al J Uea. 

4 



Vll. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, rea lizate În ultimul an liscal Încheiat 
(potriv it art. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu mod i ficările ş i completă rile ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv venituri le proven ite din străinătate. 

~~r_~ 
1.1. Titular 7~ ir_ I .. • o!, o,," fA,; . i-A . ..;. ~,~, # ~, 1«J 

,, / J/ 

1.2. 

1.3. Copii n /o ?JJIc' 

f2. Veni/uri din .. 

~1. Titular 

12.2. 

T. -;;;: ., 
~.!lH~ '." . 

3.1. Titular 

3.2. SoVsoţie 

14, idi. ' i;"~"" "'. - ,i 
14.1. Titular 

14.2 

15. " "',,-.U . - "', ... ' :~ 

15 1. Titular 

15.2. 

16 ',' ; "', ~. . ,;: , ". ~,. "r 
6.1. Titular 

16.2. 

5 



CiJI~ I re.llza~ venitul' J SU'll' ,vnltului: Serviciul p .... ut/obiectul VenitullDual 
I - NUlne, adresa .enerator de venit fnc .... ' 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. Soliso!ie 

7.3 . Copii 

8. Venituri din alte surse .~, ~ .. ~. . ,:. ;'4'. :;- . , 
" 8.1. Titular 

8.2. Soliso!ie 

8.3. Copii I 
7 :.1. 1/ 22~/ţ 

Prezenta declaraţie constituie act public ş i răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sa u 
caracterul incomplet al da telor men(ionate. 

Data completării 

......... ~.~: .q.~ : .. 2tJf 

6 
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DECLARA ŢIE DE AVERE 

SU bscm natullSu b,..S.Oft'l1fiita"_...:c!t=~~/',--,~,--,/-,~=r"a~/a"C/"-c:--'~:.!;O",-,~,,, ___________ , având funcţia 
de net -mq" la !h/..?7c1C/Î;( A4G'bd~ c,.. 

I 
C N P IT/~/ ţ?J' / / oţ ~Z , dom icili u I -"'LJ:i.,.,"'mz:!...._!0iL-'-'-',,"-h,'-'~"'tJ'-'a::""'-"c"'''''----'/7'-'-'-/'-''J.:LCc;7'''-----'G:-<LC=«'''_·...:0''-''''''-''''"'''''''"-''cr'-'':e 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pc proprie răspundere 
că Împreună cu familial ) deţin următoarele: 

*1) Prin familie se Întelege sotul/sotia ş i copiii aflaţi în intreţinerea acestora. 

1. Bunuri imobilc 

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

• Categoriile indicate sunl : ( 1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) a lte categorii de terenuri 
cxtravi lane, dacă se află în circui tul civil. 

*2) La "Titular" se menţionează, În cazul bunurilor proprii , numele proprietarului (t itularul , soţld/soli a, copilul). 
iar în cazul bunurilor În copropri etate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

2. Cliidiri 

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

1 

• 



• Categori il e indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanlA; (4) spalii comercialclde 
producţie. 

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

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

care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colectii dc artă şi 

l1umismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror vu loare 
Însumată depăşeşte 5.000 de euro 

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

la momentul declarării. 

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

2 



IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, (onduri de investiţii , (orme echivalente de economisi re şi investire, 
inclusiv eardurile de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

·Calegoriile indicate sunI: ( 1) cont curenl sali echivalenle (inclusiv cord); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anlerior). 

2. Plasamente, investitii directe ş i Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însu mată a 'ulUror 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor dec lara inclusiv investiţiil e ş i part icipări le În străinătate . 

·Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare de/inute (tit/uri de stai, cerl{jicale. obligatiuni): (2) 
actiuni sali părti sociale in socie lă/i comerciale; (3) impnrmuturi acordate in nume personal. 

3 



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

................................. .. . .. . ................................. .............. , •• •• •••••••••••••••••• ,. 0.0 ••••••••••••••••••••••• o 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv ce le aflate În stră inătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem Icasing şi alte 

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

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

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate fată de valoarea de pia'ă, din 
partea unor persoane, organizatii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăti nationale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro· 

l,p;; , 

Il ~,~ ,~ ,'''';' , 0~J.1r 
1. 1. Titu Iar 

, 

1.2. SoVsolie / 
/ 

1.3. Copii / 
/ , 

.Se exceptează de la declarare cadourile şi trala{ii1e uzuale primite din partea rudelor de gradul/şi al 11-/1..>0. 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an fiscal încheia! 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completArile ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strAinătate. 

1.2. Solisolie 

1.3. 

1. Titu lar 

3.2. 

4. Venituri d1n 
.1. Titular 

1. Titu lar 

Solisolie 

1. Titular 

5 



1. Titular 

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

Data completării 

6 
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DECLARA ŢIE DE AVERE 

S u bsemnatu l/Su~seJR'1'i"a ~ 
de an/;~ ~Cef 

(],~ 
la 

, având functia 

CNP I~J~~/~h~r~ , domiciliul 

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

*1) Prin familie se inţelege sOţul/soţia şi copii i aflaţ i în întreţinerea acestora. 

J. Bunuri imobile 

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

• Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, daca se află în circuitul civi l. 

'2) La "Titular" se menţionează, in cazu l bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sOţullso~ia, copilul), 
iar În cazul bunurilor în coproprietate, cota-pane şi numele coproprietarilor. 

2, Clădiri 

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

I 



• Categoriile ind icate sunt: (1 ) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanlă; (4) spalii comerciale/de 
produCiie. 

·2) La "Titu larI! se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar in cazul bun uri lor în coproprietate, cOla-parte şi numele coproprietari lor. 

n. Bunuri mobile 
1. AutovehiculeJautoturisme, tractoare, maş ini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării , potrivit legii 

i '~;~illu·~a 'i. 1·" - 'lIIarca ". , N'r:d. bad:\Î ~w de ftbrlca,le 'M04ul d~d01Jioidlti; 

I1IJ;//1? 48..c"l>- ISI. (' /?f? (Jwn 4cVa"'-

/ 
/ 

/' 
V 

/ 
2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de artă ş i de cult, colecţii de artă ş i 

numismatică, obiecte ca rc fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universa l, a cAror valoa re 
În sumată depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor ment iona toate bunurile aflate in proprietate, indife rent daca ele se află sau nu pe teritoriul Român iei 

la momt:ntu I declarări i. 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, ş i bunuri imobile ÎnstrAinate În 
ultimele 12 luni 

2 



r-

[v. Ac ti ve fin anciare 

1. Con furi ş i depozite banca re, fonduri de investiţ i i , forme echiva lente de economisire ş i im'estire, 
durile de cred it, dacA ,ra loarea Însuma tă a tutu ro r acesto ra depăşeşt e 5.000 de euro inclusiv ca r 

NOT Ă: 
Se vor 

[ostituli 
si 

declara inclusiv cele aflate În bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

a care administrează 
adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis În aoul Soldlvaloare la ~ 

·Cate goriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
(3) fondu ri de ' invest iţii sau echivalente, inclusiv fondu ri private de pensii sau alte sisteme cu 
vor declara cele aferente anului fiscal an/erior). 

echivalente; 
acumulare (se 

2. Pl. samente, i n vestiţii directe ş i imprum uturi acorda te, dacă valoa rea de piaţă Însumată a tuturor 
şeşte 5.000 de euro acestora depă 

NOT Ă: 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările in stră i nătate. 

'_Emitent ti 
1: t· .. ~tioo.r 

·Coleg 
aC/iuni sau pă 

oriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare de/inute (titluri de stat, certificate, obliga/iuni),' (2) 
rli sociale in socie1ă/i comerciale; (3) imprumuturi acordare in nume personal. 

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

a.~~ ............................................................ 2 ................................................................ . 
.. "."."" .................... ,., ............................ , .... ,., ......... , .................. , ...... "" ... , ... , .... " .... "",.", . 
.. , .. "" ... """."" ..... ,."., .. , ...... ,." ... , .. ,." .. ,., ... . " ... ,., ... ".,.""." .. , ... "." .. """ ..... """ .. ,.,." .... ,., .. . 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele afl ate În străinătate, 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garantii emise În beneficiu l unui terţ , bunuri achiziţionate În sistem leasing ş i alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora d epăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele fi nanciare acumulate în străinătate. 

. C~itor. " . . • COii'tfacIat1~-nul';' ~CadiDtlil"""9;::'" Voloare 1 
'\ 

J 
./ 

/ 
( 

VI. Cadouri , servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţio n a te faţă de valoarea de pi aţă, di n 
partea unor persoan e, organizatii, societăţi comerciale, regii au tonome, compa nii/societăti n aţion a le sau 
ins tituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele a le angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro '" 

1.1. Ti tular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3, Copi i 

·Se exceptează de la declarare cadourile şi (ra/al ifie uzuale primite din partea rudelor de gradul J şi ali Uea. 

4 



vn, Veni turi a le decla rantului ş i a le membrilor să i de familie, rea lizate În ultimul an fisca l incheia t 
(potrivit art. 41 din Legea nr, 571/2003 privind Codul fisca l, cu mod ifi că rile ş i com pl etările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cine a realizat venitul Sursa "enitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual 
numele adresa e:eoerator de venit Încasat 

1. Venituri din sa/ani'; .~.~ . ' .,," r· ~' i" o,"~ 1!:, , " , 
1.1. Titular G(;n.l-, - J.tI- . (JJ/1,Jp~ /J;"J~' .!?i2_-

ilj ~'-
1.2. Soţ/soţie '7 

") 
1.3. Copii / 

'2, VenituriYiin activItăţi .irÎdepdndente ' .,,' . , ~\-i: l 'li:" .... '"" '., . 
2.1. Titular J 

/ 
2.2. Soţ/soţie / 

3. T!e7iitu?i djJ;J cedar.ea:ffilosinNFbu~urilor ,r;;:" . . " , ~ ·'w·." '" ;j.' 'fi! " 
,. , :,"',.. ~ ~ t..... . 

" 

3.1. Titular 

/ 
3.2. Soţ/soţie / 

4.. Venituri din investjJii ~ .~ < .. :~ ~,~,~ ,,~ ţ'1\,., ..... '1;;JiI:.,,'~~.~ ,'1'. f~.;~' '. , 
4.1. Titular 

/ 
4.2. Soţ/soţie /' 

5. Venituri din pensii " , , ~, i'" \~:î~'~'li,:ţ/Ui~""" :ii ' ''iJ l~ :1!, 
S.l. Titular 

/ 
5.2. Soţ/soţie / 

6. Venituri din actillită/iagrico/e ... '" )tţ~ . '\eI'~" -,:,it", ';'~{: . '" 'j. f\~' . !C , " f'. --,. ... : _'o ., I ' ... _.- -'.. . ~~ ... I~' '~', " ,', 

6.1. Titular 

/' 
6.2, Soţ/soţie e 

5 



Cine a realizat venitul SUI"Sll venitului: Sen'iciul prestatlobiectul Venitul anual 
Nume, adresa eenerator de v,eDit incasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noro~ 
. 

7. 1. Titular 

~ 
7.2. So!lso\ ie 

7.3. Copii / 
/ 

8. Venituri (iin alte surse . ~ / ~ .},L, .' '1,,', ,. ,. 

8.1. Titular / 
/ 

8.2. So;'so\ie / 
I 

8.3. Copii '---. 
-

Prezenta declaratie constituie act public şi 

caracte r ul incomplet a l datelor menţion ate. 

răspu nd pot rivit legi i pena le pentru inexactitarea sau 

Data com p letă rii Semn ătu ra 

.... -.. -.;:6......,.:!'If' .. ~-.. ... .... .. . . . fJ.1."Q(201B ... ... . . 

6 



• 

DECLARAŢIE DE AVERE 

Su bsemn atuUSu bsem n a ta, . _-,G=HzluM~t!:,"",!2,,1lz-5u&:z-__ ~,,(?=/V~=-;-:-:-:-:;;-;-:;-_-:-=: • avâ nd fu nc(ia 
de Ca/&'/ iD? LO CtJL la JY-;"'iRJ/h HtirWU-
CNP 17" 122 S=14'tJG61' , domici li ul CoMt/N/i 

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

.') Prin familie se înţelege soţul/sotia 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 civi l. 

·2) La "Titular" se menţioneazA, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titu larul, sOţ ul/sOţia. copilul), 
iar în cazul bunurilor În coproprietate, cota·parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

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

I 



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

·2) La "Titu lar" se mentioneazA, in cazu l bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sOIul/soţia , copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota·parte şi numele coproprietarilor. 

Il. Bun uri mobile 
1. Autovehiculela uto(urisme, tractoare, maşini agricole, şa lupe, iahturi şi alte mij loace de transport 

care sunt supuse inma lriculArii, potrivit legii 

It: m~i;..a 1) ':'; ~ M::' ~ INr.'d'~b~dli .GaldQlab.;.;.'iţJ, rlll~u~ 

./ 
/ 

/ 

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

numismatică, obiecte care fac pa rte din patrimoniul cu ltural n aţio n a l sau universal, a căror valoare 
insumati depăşeş te 5.000 de eu ro 

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

la momentul declararii. 

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

2 



IV. Active fin anciare 

1. Conturi ş i depozite banca re, fonduri de in vesti ţ i i , rorme echi va lente de economisire ş i invest ire, 
inclusiv cardurile de credi t, dacA va loarea În suma tă a tuturor acestora d epăşeşte 5.000 de euro 

NO T Ă: . 
Se vor declara inclusiv cele aflate in bănc i sau instituti i fi nanciare din stră i n ăta te . 

IDstituţia care admiDistrează Tip~l ' Valuta Deschis in aDul SoJdlvaloare la zi 
şi adresa acesteia 

~ ) 

/ 
,/' 

·Categoriile indicate sunt: (1) conl curent sau ecMvalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de invesli/ii sau echivalenle, inclusiv fonduri privare de pensii sau alre sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului /iscal anterior). 

2. Plasamente, investi ţi i directe ş i imprum uturi acordate, dacă va loarea de p i aţă Însumati!: a tutu ror 
acestora depăşeşte 5.000 de eu ro 

NO T Ă: 
Se vor declara inclusiv invest itiile şi partic i păr i le in străinătate . 

·Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de sfat , cert ificate, obligaţiuni); (2) 
ac/ juni sau părţi sociale in societăţi comerciale; (3) imprumuturi acordare in nume personal. 

3 



VII. Venituri ale dedarantului ş i ale membrilor săi de fa milie, rea lizate În ul timul an fisca l Încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal , cu mod ifică rile ş i completă ril e ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strAinăta.te. 

. enUun m-Sa arll ,~ , 

l.1. Titular C; :,;", ~'!1._ ... dJe..,L OM} 

I ?/7 ~ I 
1.2. .,ip 12.' . .,"!; . 12..7,90 

1.3. Copii r----.. 
'\ 

12. - -" " y 1" ~ 

/2.1. Titular 

122 'i- I 
/ 

1, id;~ •• / . ;;~'r' . ~ '.0:: "ii 
/3.1. Titular / 

1/ 
1 3.i~ 

/ 
.(. "- .. ~ ~' ., ' ,)l' 1 ,. . .. ',,~ . . ,~" , 
4.1. Titular / 

/ 
14.2. / 

~ ;~';."o\>. .... ,' 
/ 

...... ""'.,,," / ",' ' 1, . - iJi,. ; li" ' .. ,m '''il' • J,'" • , 

15.1. Titular / 
/ 

5 .2.- / 
/ 

6. . ,··.'··· f · .' " . ,. ~ l":i' t:':"'_l~'" "> ; ' ; " ;..rţ .... 
6.1. Titular / 

/ 
/6.2. 

5 



• 

Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestatlobiectul Venitul snual 
Nume. adresa generator de veoit incasat 

7. Venituri din premji şi dinjoc"ri de noroc 

7.1. Titular ---
"'" 7.2. Soli,oţie ) 
/ 

7.3. Copii / 
/ 

8. Venituri din alte surse ,:t!- :.- / ~.- < 

" 
8.1. Titular /' 

/ 
8.2. Solisoţie ( 

8.3. Copii 
~ 

/O?.Z.:V 

Prezenta declaraţie constituie act public 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

Data completării Semnătura 

. ttf:.:. q(. ZI:. (fI. ... .. 15 . , . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . 

6 



DECLARA ŢIE DE AVERE 

, având funcţia Su bsem natu liS u J~epi n a ta, 
de (kz~t 

CNP .2ţ410 It //0 Ml , domiciliul 

cunoscind prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaraţii, declar pe proprie răspundere 
cA impreună cu familial) deţin următoarele: 

·1) Prin familie se inţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

1. Bunuri imobile 

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

, ADUI 
Adresa sau ZODa Categoria· 

dobiDdirii 

!fd([d,'~.~ #pnc..f J'oo.ţ 

HeJ,rub c".=knc: Iff';'eoe. 201[, 

kM!t'~ )""J"",,. i&" h;ol 

Cola-
Suprafaţa parte 

&rol#' Ik-
~f)Mf' IIL-
.1' j'gţ) /il" //'-

Modul de Titularul" 
dobindire 

(1",~ " ____ 01 
la, Y.,~ A;",; 

a", , -ali: 0, .M-/ 

(j", v (J 
.1 .. 

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

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

2. ClAdiri 

. ' NOTĂ: 
• 

Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări. 

Adresa sau ZODa Categoria" 
ADUI 

Suprafata 
Cota- Moduld. . Titularul" 

dobAudlrii ' parte dobiDdire 

. 

1, 
( 

He/z<1dÎ___ /II' 523 WIi- .PoolÎ .!f~NI' 1/1 Cit/>l/1)~ V~r ,,~ ik, 

,4lee,,- .4!m':/y,!q; /f4. le. Vd. ./. . .!oo~ Glt'l2- M Ik I Il, - 17',L ,;. ,~, ~~ VZ>«-

MdP ,(Q.,v ar '-Ia:. CĂ/~ jI(J{J( ..fao (IL ~- (7q.<> '"- Sh. 
"'~ ( 

1 



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

*2) La "Titular" se menţionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titu larul, soţul/soţia, copilul), 
iar În cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietariJor. 

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

care sunt supuse inmatriculării, potrivit legii 

Natura Marta Nr.de budti ADul de fabricatie Modul de dobiodire 

" ) 
/ 

/ 
V 

/' 
C' 

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

Dumismatid, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a cAror valoare 
Insumată 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 dobAndirii Valoarea estimati . " , 

" / 
/ 

/' 

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

Natura bunului Data Persoana citre care s·a Forma 
Valoirea 

instrAinat În.trălDlril 11I.trălDat ' 11I.trălnlrii 
, 

) 

C 

2 



IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite baocare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacA valoarea Însumati a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Instituţia care administrea.zl 
Tipul> Valuta Deschis 1. anul Soldlvaloare la zi 

si adresa acesteia 

î 
1/ 

/ 
1/ 

/ 
<::: 

·Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de irrvesti/ii sau echivalente, inclusiv f onduri prwate de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

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

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participări le în străinătate. 

Emitent titlu/societatea In care persoana este 
.\' Tipal> 

Numlr de titluri! 
Valoa~ totall la zi 

actionar 88U asoc:iatfbeneficiar de tmDrumat cola d. oartlcioare 

') 
/ 

/ 
/' 

V 

( 

·Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare delinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) 
aCliuni sau părţi sociale în societăli comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal. 

3 



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

.:n~::::::::::::::: : :::: : ::::::::::::: ::::: :::::::::::::::: :: :: ~::::2:=:::::::::::::: ::: :::::::::: :::::::::::::: ::: : ::::: : :::::: 

........••...••••...... . ....••......... . .......•.••....•........• . .. .. .... . ........•.•••.............•.. . ...... .. ........•••••••........ 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în strAinAtate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise in beneficiul unui terţ, 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 Contractat in aoal Scadent la Valoare 

) 
/ 

/' 
<... 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţA de valoarea de piaţA, din 
partea unor persoane, organizaţii, societAţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontAri de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a cAror valoare individuali depAşeşte 500 de euro· 

Cioe. realizat venitul 
Suna veaitului: Servici.1 p ...... tlObiectul Veaitulaaual 
Dam~~adreg 2enentor de veait iD""sat 

1. 1. Titular 

----- ') 
1.2. SoV,oli. / 

V 
1.3. Copii / 

\.. 

·Se excepleazd de la declarare cadouri/e şi lratariile uzuale primite din partea rudelor de gradul J şi al 1I-Iea. 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate in ultimul an fiseal incheiat 
(potrivit art. 41 din Legea or. 57112003 privind Codul fi,cal, cu modificArile şi completArile ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cine a realizat venitul Sursa venitului: Sen'iciul prestatJObiectul Venitul anual 
numele adresa 

, 
~nerator de venit incuat 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular ?;/J"*'- f..Ir .. _ ~ / fJ.,z;p,rj.<J,..... .29g:ţF, 

~ /fRL.Je.... 
1.2. SollSllli1! Com- .1. 14 """'~ . ./c.. Mo-HO IL.r1L 

~)Wfr,~ 
1.3. Copii -

-
2. Venituri din activităJi independente 

2.1. Titular 

/ 
2.2. Soţ/,oţie /' 

( 
3. Venituri din cedareafolosinlei bunuri/ar """ -' -
3.1. Titular 

3.2. Soll,otie / 

4. Venituri din investi/ii 

4.1. Titular 

/ 
4.2. Sollsotie c , 
5. Venituri din pensii 

" 
'.' 

5.1. Titular 

~ 
5.2. Soţ/soţie < 

6. Venituri din activităli agricole 

6.1. Titular 

/' 
6.2. Soţ/soţie ,/ 
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Cine. realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Venitul BDual 
Nume, adresa 2enerator de veoit Inc ... t 

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 

7dd' 'r}.. . N8 

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

Data completării Semnătura 

... (ll. P~ . ./.P.!.IJ. ...... . .......... (ffl.. .......... . 
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