
1 202.4), 

DECLARATIE DE AVERE 

Subsemnatul/Stibsemnata, , 	 Ti?!Q,06 	Lex PA46ku 	, având functia 
de 	FOST C-0/k/Sii_ieE Loci9-c_  la  COAAS ("Lj U 	LOCL  CriOV4 

CNP_ 	 , domiciliul ri:yrşov,4,  

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaraţii, declar pe proprie răspun(Iere 

că  impreună  cu fami1ia detin următoarele: 

*1) Prin familie se Inţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi In Intreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 
Suprafaţa 

Cota- 
parte 

Modul de 
dobândi re 

Titularull) 

s, ( i'LL-  '''' 	' JCX5-ib -iĂ  -Pke it_ax,?AgLiu 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 

extravilane, dacă  se află  1n circuitul civil. 
*2) La "Titular" se menţionează, 1n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 

iar 1n cazul bunurilor 1n coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

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

Adresa sau zona 
Anul 

. 	.. 
dobândirn 

uCategoria* S prafaţa Cota- 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul2)  

, ,1 c; 2 o  i 4 6-6,Ldimrp Lezi76 

1 



* Categoriile indicate sunt: (l) apartament; (2) casd de locuit; (3) casd de vacanf6; (4)

producfie.' xZ) La "Titular" se menlioneazd,in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul,

iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte 9i numele coproprietarilor.

spalii comerciale/de

so(ul/sof ia, copi lul),

II. Bunuri mobile
l. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maqini agricote, qalupe, iahturi qi alte mijloace de transport

care sunt supuse inmatriculirii, potrivit legii

Modul de dobindire

2. Bunuri sub formi de metale pre(ioase, bijuterii, obiecte de artl qi de cult, colecfii de artl qi

numismaticl, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na(ional sau universal, a clror valoare

insumati depiqegte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor menfiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dacd ele se afld sau nu pe teritoriul Romdniei

la momentul declaririi.

III. Bunuri mobile, a clror valoare deplqeqte

ultimele 12 luni
3.000 de euro fiecare, 9i bunuri imobile instrlinate in

Natura Marca Nr. de buc[(i Anul de fabrica(ie

Descriere sumarl Anul dobflndirii Valoarea estimatl

Natura bunului
instriinat

Data
instrlinlrii

Persoana cltre care s-a

instrlinat
Forma

instriinirii Valoarea
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IV. Active financiare

1' Conturi 5i depozite bancare, fonduri de investifii, forme echivalente de economisire qi investire,inclusiv cardurile de credit, dacl valoarea insumatl a tuturor acestora deplgegte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in bdnci sau institulii financiare din strdin6tate.

*Categoriile indicate sunt; (l) cont curent sau echivalente (inclusiv cord),. (2)echivalente; (3) fonduri de investilii sou echivqlente, inclusiv fonduri private de pensii
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2' Plasamente, investifii directe gi imprumuturi acordate, dacl valoarea de pia(i
acestora deplgeqte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv investifiile gi participdrile in str[in6tate.

depozit bancar sau
sau alte sisleme cu

insumatl a tuturor

3

Instituf ia care adm inistreazi
qi adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis in anul Sold/valoa re la zi

Emitent titlu/societatea in care persoana este
actionar sau asociat/beneficiar de imnrumut Tipul* NumIr de titluri/

cota de narticinare Valoarea totalil la zi



*Categoriile indicate sunt: (1) hdrtii de valoare delinute (titluri de stat, certificate, obligaliuni); (2)

ocliuni sau pdrli sociale tn societdli comerciole; (3) tmprumuturi acordate in nume personal.

3. Alte active producltoare de venituri nete, care insumate depiqesc echivalentul a 5.000 de euro pe

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in striinltate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanfii emise in beneficiul unui ter(, bunuri achizi(ionate in sistem leasing gi alte

asemenea bunuri, dac[ valoarea insumati a tuturor acestora depl$e$te 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strdindtate.

t 4 2.5bo PO,tt

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenfionate fafi de valoarea de piafi, din
partea unor persoane, organizafii, societlfi comerciale, regii autonome, companii/societlfi na{ionale sau

institu(ii publice romf,negti sau strline, inclusiv burse, credite, garanfii, decontlri de cheltuieli, altele decAt

cele ale angajatorului, a clror valoare individual[ deplqeEte 500 de euro*

L2. So1/so1ie

*Se excepteazd de la declarare cadourile Si trataliile uzuale primite din portea rudelor de gradul I Si al ll-lea

4

an:

Creditor Contractat in anul Scadent Ia Valoare

ILcP 9o l\ &.ohh

Cine a realizat venitul
Sursa venitului:
numele. adresa

Serviciul prestat/0 biectu l
qenerator de venit

Venitul anual
incasat

l.l. Titular

1.3. Copii



VII. Venituri ale declarantului gi ale membrilor sIi de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat

(potrivit art. 4l din Legea nr.57112003 privind Codul fiscal, cu modificlrile qi completirile ulterioare)

NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strdindtate.

l. Venituri din salarii

1.1. Titular 5c,sE* F{Lte fura*L MtMfi(reetlf 3r++ffu1/
@^lsJ:LtALaLodL, corvsiue( LoclL ,t3,1+0 Pw

1.2. So!/sofie

1.3. Copii

2.1. Titular

2.2. So(/sofie

3. Venituri din cedareafolosinlei bunurilor

3.1. Titular

3.2. So1/so1ie

4. Venituri din investilii

4.1. Titular

4.2. So1/so(ie

5. Venituri din pensii

5.1. Titular

5.2. So!/solie

6. Venituri din activitd1i agricole

6.1. Titular

5

Cine a realizat venitul
Sursa venitului:
numele. adresa

Serviciul prestat/Obiectul
senerator de venit

Venitul anual
incasat

2. Venituri din activitd[i independente



6.2. Soţ/soţie 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: 
Nume, adresa 

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
incasat 

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

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 
8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

Data completării 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsem-~, 	f o5Tt 	AzEXAMAA1  	, având functia de 	FOST CJYVSiLiE---e LCCA- 	la 	CnnisiciuL 	ca7.  
CNP 	 , domiciliul 

c 2/1:Ă7`o(M 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria răspundere: 

1. Asociat sau actionar la societăti comerciale, companii/societăti nationale, institutii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru in asociatii, fundatii sau alte organiza ii neguvernamentale: 

Unitatea 
— denumirea şi adresa — Calitatea deţinută 

Nr. de părti 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părtilor sociale 

şi/sau a actiunilor 
1.1. • • ••• 	C . SG—Q- 	POLiC Ao 	E L  

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare şi control ale societătilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societătilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale: 

Unitatea 
— denumirea şi adresa —  Calitatea detinută Valoarea beneficiilor 

2.1 	  

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale şi/sau sindicale  
3.1...... 

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
detinute in cadrul partidelor politice, functia detinută şi denumirea partidului politic  
4.1 	  

5. Contracte, inclusiv cele de asistentă juridică, consultantă juridică, consultantă şi civile, obtinute ori allate 
In derulare în timpul exercitării functiilor, mandatelor sau demnitătilor publice finantate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori incheiate cu societăti comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actionar majoritar/m inoritar:  
5.1 Beneficiatul de contract: numele, 
penumele/denumirea şi aclresa 

Instituţia 
contractantă: 

Proceduraprin 
cate a fost 

Tipul 
contractului 

Data 
incheierii 

Durata 
contTactuhai 

Valoatea 
todală a 

1 



denumirea şi 
adtiesa 

inuedintat 
contractul 

contractului contractului 

Titt ilar . . .. 	 .. . .. . .... 

Rude de gradul r)ale titulamlui 
...... 	 

Societăţicomerciale/Persoanăfizică 
aubarizatăjAsociaţii familiale/Cabinete 
individinle,cabineteasociate, societaţ' i 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionalecutăspundere limibtăcatu 
desffişcatăprofesiadeavocat/Otganizaţii 
neguvemamentale/Fundaţii/Asaciaţii2)  

I)  Prin rude de gradul I se inţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
2)  Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

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

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

Data completării 

02-00Q 	 • • 

2 


