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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatullubsemnata, 	klft5 1 	1-111£ 414 	, având functia de 	C /4Sk  it"-k 	LOC  Ai   la 	4  eblq.SitilIZ 100k 	CP.A-1(pcţ  CNP 	 , domiciliul 

P-A;Ou A j  kOZ.j/  
cunoscănd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul 1n declaratii, declar pe proprie răspundere călmpreună  cu familian deţin următoarele: 

*1) Prin familie se intelege sotul/sotia şi copiii aflati in intretinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tări. 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 	p arte 

Suprafata Cota- Modul de 
dobândire Titularul ) 

2. 	1) 'i 'i 2_ u  i 	t-,1 ,  i/ , 
‘ t)P4PAR At t 

1,- L  
vAsiLt tARtfen+ 4/2_ 

* 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 "Titular" se mentionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotullsotia, copilul), 

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

2. Clădiri 

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

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii Suprafata 

Cota- 
parte 

Modul de 
dobândire TitularuP) 

C 	f-)11;v'A  2 zoil 73 PI P 
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apa amen ; 	casă  de ocu t; (3) casă  de vacantă; (4) spatii comerciale/de 
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producIie.
*2) La "Titular" se menfioneazd,in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so{ul/sofia, copilul),

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

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, magini agricole, galupe, iahturi qi alte mijloace de transport

care sunt supuse inmatriculirii, potrivit legii

2. Bunuri sub forml de metale prefioase, bijuterii, obiecte de artfl gi de cult, colecfii de arti gi
numismatici, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural nafional sau universal, a ai.o. valoare
insumati depigegte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor menfiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daci ele se afl6 sau nu pe teritoriul Rom6niei

la momentul declarlrii.

III. Bunuri mobile, a ciror valoare depigegte 3.000 de euro fiecare, Ei bunuri imobile instriinate in
ultimele l2luni

Descriere sumarl Anul dobAndirii Valoarea estimatl

Natura bunului
instriinat

Data
instriinirii

Persoana cltre care s-a
instriinat

Forma
instriinlrii Valoarea



IV. Active financiare

1' Conturi gi depozite bancare, fonduri de investifii, forme echivalente de economisire Ei investire,
inclusiv cardurile de credit, daci valoarea insumati a tuturor acestora depigegte 5.000 de euro

NO TA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in bdnci sau institufii financiare din str[inatate.

*Categoriile indicate sunt: (t) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sauechivalente, (3) fonduri de investilii sau echivalente, inclusiv fonduri private de penil siu alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anuluifiscal anterior).

2. Plasamente, investifii directe gi imprumuturi acordate, daci valoarea de piafl insumatl a tuturor
acestora depiqegte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv investiliile 9i participdrile in striindtate.

*Categoriile indicate sunt; (1) hdrtii de valoare delinute (titturi de stat, certificate, obligaliuni); (2)
acliuni sau pdrli sociale tn societd\i comerciale; (3) imprumuturi acotrdate in nume personal.

s.C. 6ueolrrc sysTp^41 s.[.i. 3o "000 eu!.o

Institufia care administreazi
qi adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

Emitent titlu/societatea in care persoana este
acfionqr sau asociat/beneficiar de imprumut Tipul* Numir de titluri/

cota de oarticinare Valoarea totalilla zi
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3. Alte active producltoare de venituri nete, care insumate deplgesc echivalentul a 5.000 de euro pe

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in str6in6tate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanfii emise in beneficiul unui terf, bunuri achizifionate in sistem Ieasing gi alte

asemenea bunuri, daci valoarea insumatl a tuturor acestora depigegte 5.000 de euro

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

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenfionate fafl de valoarea de piafi, din
partea unor persoane, organizafii, societifi comerciale, regii autonome, companii/societi(i nafi^onale sau
institufii publice romflneqti sau striine, inclusiv burse, credite, garanfii, decontiri de cheltuieli, altele decflt
cele ale angajatorului, a ciror valoare individuali depigeqte 500 de euro*

S7.ooo €/pa
V[Sice iOxu? 5 ie y ju 3o.ooo eu(0

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare

B.r. A. 2o t4 2014

2D4E

Cine a realizat venitul Sursa venitului:
numele. adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
incasat

1.1. Titular

1.2. So(/so{ie

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. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificirile gi completirile ulterioare)

NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strdindtate.

Asit6 NdIiir.r . EtL,\l At !/S76rrs S.P.r. 9tcsBiy

n J. i.,t. Ao c {4rrlAiu 68 231 poN

bwturilor

lecdc flor.rF lNi t€coR, S.0.( 3982 2.oN

Venituri din investilii

Venituri din

Venitul anual
incasat



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

7.2. Sot/soţie 

7.3. Copii  

8. Venituri din alte surse 
8.1. Titular 
VW/LE 	MĂNP-;4isi LONS;cit; 	LOcAL 	i £-Aio kA CONS;tiE /10'io1 R oti 
8.2. Sot/sotie 

8.3. Copii VkSii.t Eg,k, 	4-14 4 £6; k<iPiS 	h 014i Azockl,(? 45- .3 	P01,1 
v45;Le miHAi 	EhOARb PIPi & 	A0i., Atocăli& 45-3 6 kON 

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

Data completării 

2.020 



DECLARATIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de 	(01411/..,. 	COCA L 	la 	 MtiNiciPb1  
CNP 	 , domiciliul 	 C 	14 	0  L- 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaraţii, declar pe propria răspundere: 

I. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru in asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale: 

Unitatea 
— denumirea şi adresa — Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţflor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

S.C, 	CUROSIAL 	SiSTENIS 	.1? . 	- /KbCibIT SD lio 2b0 	(>14 

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare şi control ale societăţdor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiflor/societăţilor naţionale, ale instituţiflor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: 

Unitatea 
— denumirea şi adresa — Calitatea deţinută Valoarea beneflciilor 

2.1 	 

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

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute in cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic 
4.1 	 

P£CS61,;NIC 	n6hi-ii=Ă7,iA 	te(iltil 	C£A,Ov4 	— PAPT)ăkv 	ivtţ`iioNA( 	ER..i7( , 	
‘ 	-- 7,/cf2E7; BUCi4 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori incheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar: 
5.1 Beneficiarul de contract: numele, 
prenumele/denumirea şi adresa 

Instituţia 
conttactantl 

Procedura prin 
care a fost 

Tipul 
contractului 

Data 
incheierii 

Durata 
contractului 

Valoarea 
totală a 

, având funcţia 

1 



denumireaşi 
adresa 

incredinţat 
conlracid 

contractului contractului 

Rude degradul I4ale titulamlui 
............ 

Socidăţi comenciale/Pasoană fizică 
autonzată/Asociaţii familiale/Cabinde 
inclividuale, cabinde asocia, socidăţi 
civile profesionale sau societăli civile 
profesionale curăspundem Iiiiiitală care 
desNoalăprofesia de avocat/ Oiganizaţii 
neguvernamentale/Fundaţii/Asociaţi? 

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul Impreună cu soţullsoţia 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 completăril 
2S-41,202() 

Semnă9ra 
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