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DECLARAŢIE DE AVERE 

SubsemnatuUSubsemnata, 	rN1 	ONICt A 	f GCLJCA 	, avănd functia 
de NkiRi L:iek WCAL 	laeWiLidt 1.-oe4L 4‘1_ 110,Jie&icru.41 CPA-iotik 	, 

_ 	, domiciliul CP_Ik-10 ViN  

cunoscănd prevedenle art. 292 din Codul penal privind falsul in declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că  impreună  cu familia> detin următoarele: 

*I ) Prin familie se inţelege soţul/solia şi copiii af1aţi in intreţinerea acestora. 

I. Bunuri 

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

Adresa sau zona Categoria* Anul 
. 	.. dobă'ndium Suprafaţa Cota- 

Parte 
Modul de 
dobindire 

efol';'4/7te-cA-'€ )4)c'1-6  

Titular ull)  

7: 3 452J) I '69/  P // i 
- ik (.-E£ 	Mcc3 ?e,$) k, 	e iicp k x,,V, keu 

tifj4e-- 
,A 1 N v ;c"PecA 

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

*2) La "Titular" se menţioneazăe, in cazul bunurilor proprii, numek proprietarului (titularul, soţuUsoţia, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

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

Adresa aaa zona Categork 
Awal 

doban. didi  SuPnifata 

_ 
Co- 
parte  

Modid de 
dabandire  2  '1"

man
1 
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Valoarea estimată Deseriere sumară 	 Amd dobiadirii 

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

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

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

care sunt supuse inmatriculăril„ potrivit legii 

Natura Marca Nr. de bacăţi Anal de fabricaţie Modad de dobiadire 

-\ U-1 O'k9 ?i,5 1,4  -4_A' 	t .)1-4ţ 91C'O''' ),t\f,5-2 4+ec 
0-0 V -i'iţtec4ee --___ 

._ 

2. Bunuri sub formă de metale pretioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colectii de artă şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a căror valoare 
insumată depăşeşte 5.000 de euro 

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

la momentul declarăr  

III. Bunuri mobfie, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile instrăinate în 
ultimele 12 luni 

Natara banulai 
lastrăbsat  

Data 
bastrăinării 

Persoana eitre care s-a 
hatrăinat 

Forma 
lastrăinărit Valoarea 
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IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţil„ forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea insumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele afiate in bănci sau insfituţii financiare din străinătate. 

Inadtuţia ean administreazi 
şi adresa acestela „  

uped* valata Deseids in antd Soldhaktare la zi 

ib-4î53 	39  

------) 
----- 

- 

----- 

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alie sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aftrente anului fiscal anterior). 

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

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participăr' ile în străinătate. 

Endtent tiduisodetatea in eare penoana este 
seţionar san asodathoenerseiar de baprnannt 

Nuntăr de tiduri/ 
eota de pardripare  Valoarest totală 

3 



Credlitor Coubractat bt anul Scadent 12 Valoare 

*Categoriile indkate sunt: (1) hărtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificage, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale in societăţi comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal. 

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

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele allate in str'at—nătate. 

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

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

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

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizatii, societiţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice romăneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţli, decontări de cheltuieli, altele decăt 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
incasat 

1.1. Titular  
,--- 

----- 
1.2. SoVsoţie 

, „- „----- -- 
.-- 

1.3. Copii 

*Se excepteo7ă de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale printite din partea rudelor de gradul 1 şi al I blea 
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VII. Venituri ale deelarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal incheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, eu modificări(e şi completările ubterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cine a realiz' at venitul Sursa venitului: 
nnmele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit 

Venitui anual 
ineasat 

1. Venituri din salarii 
1.1. Titular 

rtkit) 	\C«Ftick 	•kt6(1,4.C.A-  '''4)°e6(-1-- 
1.2. Soţisoţie  

13. CoPiqbţ1Sew PoRPen S;1<e()  Ă--.>.?..s.(,),(.ă iţliDeA-f- e-- 15- 3.' eopt 
-Powscif nwst\u€.: 'i 66)4-  A--. 	- i -  s 	o A-1-0604-1,-/ 15-?)6 ecAl. _ 2. Venituri din activităil independente 
2.1. Titular 

2.2. Soţisoţie 

3. Venituri din cedare.afoksinţei bunurilor 
3.1. Titular 

3.2. Soţisoţie  

4. Venituri din investiţii 
4.1. Titular 

4.2. SoVsoţie 

5. Venituri din pensii 
5.1. Titular 

5.2. SoVsoţie  

6. Venituri din activităţi agricole 
6.1. Titular 
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6.2. SoVsoţie  

ane amanzat  venitel SUna Wăkillei: 
Nnme, adresa 

Servicbd prestatiobilectid 
generator de venit 

Venitid anual 
incasat 7. Venituri din premil şi dinjocuri de narac 

7.1. Titular 

7.2. SoVsoţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 
8.1. Titular  
X‘bţki 	iNiEiti Ald6cti'elk  (k9A1B;Lifit 	WCAL e.144'tv tk-  (?0,k)s; I.J\C e 02 I 30 JeDiti 8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit 1egil5enale pentru inexactitatea SaU 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data complet4rii 

•Oe 1)4)/  
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

SubsemnatuUSubsemnata, 	 (i 	f1-4 4163CL.( 01" 	, 	d fiţneţbi deQodsWw LoPţv_ 	bleo 	oeAL 	Munh•O'fic-rtu/ vaiel,Pok,ovk- 

	

domiciuu, ( 	oJ- 	c(4")  
uninuallU prevenerne art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

1. Asociat sau actionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizatil neguvernamentale: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

et717.--ecTfrot,)  1.41 tk7"-ei17ee 
şi/sau a acţiunilor 
2117:D Oec Thbkrt KENI 14,31~o( ieD 2_no tţ1")k)< 

2. 
Calitatea de membru in organele de conducere, administrare şi control ale societătilor comerciale, ale 

regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţillor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociatiflor sau fundaţiflor ori ale altor organizaţil neguvernamentale:  

Unitatea 
- denumirea şi adresa - 

OLGUL t•j- 
uf ,- C3(1« • 1N w-(op se- 	iorx) TveuX3eu 	1,4 £14152if C('‘.  fIG?t$,-  
 LAJ1 	 (> • KQ>,-(Iţikr) 	b-i€M6o.ti  3. Calitatea de membru în ca rul asociaţiflor profesionale şi/sau sindicale  

3.1...... 

4. 
Calitatea de membru in organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 

deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic  4.1 	 
iJk'ĂtbNi -rCR.V(1)wL Feet_ioc;s i  

7--/L-/A-C-tq 	01 3  _  
5. Contracte, indusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi Ciiiie, obţinute ori aflate 
in derulare in timpul exercităril funcţiflor, mandatelor sau demnitătilor 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 Bendiciatul decontract nurnele, 	I 	litlituţia 	I Proceduiaprin prenumelekknumhaşiadresa 	comactmli 	caeakost 

    

  

Tipul 
contractukri _ 

Data 1 Durara 	Valoarea 
inctrien—i connacluki totalăa  

   

   

2.1 T ( 	 ,1\- Wrim3.try 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 
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denuminmşi 
adresa 

incledinţit 
contiactul 

contraztulti conraduki 

Sc

—  

Rudedegtadulloaletiularuitii 
............ 

Societăţi conmiale,Pasaanlfizică 
auterizată/Asociiţii Eindiale/Cabineie 
individuale,cabindeasociale, socidăţi 
civilepn3fesionaleSalsocidăte icivile 
profekaznalecuiăs.  pundeiefimiiatăme 
des~pmfesiadeawicail~ 
negnanatrEntale/Finlaţii/~ 

I)  Prin rude de gradul 1 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 nidele 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 potribrit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate. 

Data completăril 

----‘2L2112.1 
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