
LIS1 l,ţr« 	2p21, 

DECLARATIE DE AVERE 

t  N/AhAN Subsemnatul/Subsemnata,   , având functia 
de 	 la c(mSi(io. (0(41 Mc),I,C$P141  

CNP 	 , domiciliul 

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

*1) Prin familie se intelege sotulisoţia şi copiii aflati în intretinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 
Suprafata 

Cota- 
parte 

Modul de 
dobăndire Titularull)  

C 	A 0 V IfL 2. 0 1 4 201- mr /2_ (Vii):1".." / ipAt..*E" 
2# V'ţ. '((> 	vi#14« I 

itiş ici" cACM&Y 

* 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 in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv cele atlate în alte tari. 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobăndirii 
e 	. 
'11  Prafa'a 

Cota- 
parte 

Modul de 
dobăndire Titu1aru12) 

e 	itA 2, 2',;'11 1- 	ivi P ; / ) 1 -Itiftfrit vi,"h i(: 	
r 
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* Categoriile indicate sunt: (l) apartament; (2) cas6 de locuit; (3) casi de vacant6; (4) spalii comerciale/de
produclie.

*2)La "Titular" se menlioneaz6,in cazulbunurilor proprii, numele proprietarului(titularul, soful/so[ia, copilul),
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte gi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
l. Autovehicule/autoturisme, tractoare, magini agricole, galupe, iahturi gi alte mijloace de transport care

sunt supuse inmatricullrii, potrivit legii

2. Bunuri sub formi de metale prefioase, bijuterii, obiecte de art5 gi de cult, colecfii de arttr gi

numismaticl, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural nafional sau universal, a ciror valoare insumattr
depigegte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor menliona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dac6 ele se afl6 sau nu pe teritoriul Romdniei

la momentul declardrii.

Descriere sumartr Anul dob0ndirii Valoarea estimatl

III. Bunuri mobile, a clror valoare dep5gegte 3.000 de euro fiecare, $i bunuri imobile instrlinate in
ultimele 12luni

Natura Marca Nr. de buclfi Anul de fabricatie Modul de dobindire

Natura bunului
instrlinat

Data
instriiinErii

Persoana cltre care s-a
instrtrinat

Forma
instrEinlrii Valoarea

)



IV. Active financiare

l. Conturi gi depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire gi investire,
inclusiv cardurile de credit, dactr valoarea insumati a tuturor acestora deptrgegte 5.000 de euro

N OTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in bdnci sau institulii financiare din str6indtate,

Institufia care administreazl
si adresa acesteia

Tipul* Valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

*Categoriile indicate sunt: (l) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau

echivalente; (3) fonduri de investilii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau ahe sisteme cu

acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal ttnterior).

2. Plasamente, investifii directe gi imprumuturi acordate, dacI valoarea de piaftr insumattr a tuturor
acestora depiigegte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv investiliile Ei participirile in strSin6tate.

Emitent titlu/societatea in care persoana este
actionsr sau asociat/beneficiar de imprumut

TiPul*
NumIr de titluri/

cota de oarticipare
Valoarea total5 la zi

s.c Evposrnl SlS?enns s.P,( 3 30.ooa e uk 0
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*Categoriile indicate sunt: ( I ) hdrtii de valoare delinute Aiiluri de stat, certificate, obligaliuni); (2) acliuni
sau pdrli sociale tn societdli comerciale; ( 3 ) tmprumuturi acordate in nume personal.

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

N OTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in striinf,tate.

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

asemenea bunuri, dacii valoarea insumatl a tuturor acestora deptrgegte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in str6inltate.

VI. Cadouri, seruicii sau avantaje primite gratuit sau subvenfionate fafl de vrloarea de piaf6, din partea
unor persoane, organizalii, societlfi comerciale, regii autonome, companii/societlfi nafionale sau institufii
publice romffnegti sau strline, inclusiv burse, credite, garanfii, decontlri de cheltuieli, altele decit cele ale
angajatorului, a ctrror valoare individualS depSgeqte 500 de euro*

*Se excepteazd de la declarare cadourile gi trataliile u:uale primite din partea rudelor de gradul I gi al ll-lm"

4

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare

B.c"[, Zoaq 20\ 4 J7.Ooo €vf 0

fAJ irc I Olruj s iz yj U z0 tt& ?0.ooo €ue0

Cine a realizat venitul

1.2. So1/so1ie

1.3. Copii

an:



VII. Venituri ale declarantului gi ale membrilor s5i de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat
(potrivit art.4l din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificlrile Si complettrrile ulterioare)

NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din striin[tate.

Cine a realizat venitul
Sursa venitului:
numele. adresa

Serviciul prestaUObiectul
qenerator de venit

Venitul anual
incasat

l. Venituri din salarii

l.l. Titular

VAlit6 Nn0;IN S-r. EUSo$rt sysl6Mr (.P.d. Sicae i rl 16 \gg 0or.r

1.2. ffisolie
flsi t€ ci0IltN "q.itthEth A.P.;. n . \oty sfcrttit/ +6.\11 P0N

1.3. Copii
v

2. Venituri din activitd\i independente

2.l. Titular

2.2. So{/sotie

3. Venituri din cedareafolosinlei bunurilor

3. l. Titular

Vllire rv0tiAr.r \.C.?e6M Huqr- fin* [Aol s^A c #iPic- t328 Aox

3 2 ffiso1ie
vlsitr ctPMrr/ prirlren gc" &06r. nrlN6 frNl lrcot s.p.r cr+iti8 ,l3zg 39y

4. Venituri din investilii

4.1. Titular

4.2 So!/sofie

5. Venituri din pensii

5.1. Titular

5 2 So1/so1ie

6. Venituri din activitdli agricole

6.1. Titular

5



6.2. Soţ/soţie 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: 
Nume, adresa 

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
incasat 

7. Venituri 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 
ill&il-C- 	1-11WIIN CONSi£itix, tOCAL (4kleViţ COt,&it/FP, 40. 	l',2 	c,N 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii V A.;LE 	tg-iC 	ii-NIU-e, Al.p; & ăuc- Atcolie dg 	Oti 
1/A;i..6 	mitik-; 	JAL)Atb Alp; S hOtk ht Oci+7,i6 4•Igg 	gow 

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

Data completării 

2.021 

Camn5tairu 4 
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iltk. P1 A 	 , având funcţia 
CON11;0. 1. LOCht 	 Ce/1-;01/4, 	

9 la 
, domiciliul 

DECLARATIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de 	COI‘i  

CNP 
b 0/  

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

1. 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 detinută 

Nr. de părti 
sociale sau 
de actiuni 

Valoarea totală a 
părtilor sociale 

şi/sau a actiunilor 
1.1...... 

• CUP CU i, 1. 	•NiFf ,1 S 	5 P t kscc;4r/k1M;l4;5,,,r,w g et7., 2 00 	RON 

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

Unitatea 
— denumirea şi adresa — Calitatea detinută Valoarea beneficiilor 

2.1...... 
C OMPL •E X th 	ErlEP 4E r;c 	()L7eNlitş 	. 11 	, McINI6P)) 	NIS: i ci OC 

ec: 	P£ il v E OtEkg 

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 

PP ES Ei£, H'i C: 	— 	0 b,i1N1 	IG,;4 	.D(. h L.4 	C 	-1 ° 1; .A- 	-- 	PA- Ui ?W  
ic7,1- L: 	rsi(CE 'TP i 150 i 7 ii 

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 Beneticiaul de contract nurrele, 
prenumele/cienumireaşiadresa 

Instituţia 
contractantă: 

Proceduraprin 
care afost 

Tipul 
contiaztului 

Data 
incheietii 

Durain 
contraztului 

Valoarea 
totalăa 

1 



denumiteaşi 
admsa 

incredintat 
conlmtul 

contrxtului contra2tului 

Tiadar 	 

Soţisoţie 	 

Rude degradul li)ale litulanilui 

Societăti comerciale/ Peisoanăfi&ă 
autorimWAsociatii 	ihale1Cabinete  

viduale, cabinete asociate, societăti 
cle piof&onale sau sacietăti civk 
profesionalecurăspurrlerelimitadcare 
des1ă3arăproliesiadeavocat/Organizatii 
neguvemamentale/FuldaAscci42)  

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

sotul/sotia şi rudele de gradul I obtin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societătilor comerciale pe actiuni la care declarantul Impreună cu soull/sotia şi rudele de gradul I detin mai putin de 
5% din capitalul social al societătii, indiferent de modul de dobândire a actiunilor. 

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

Data completării 

2021 
Semnătura 

rt 
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