
DECLARAŢIE DE AVERE 

— 
Subsemnatul/şubsemnata, 	‘1)?"1-(; ocircu24E ;Li 	, avănd functia 
de 	 £LOC/11- 	la 

CNP 	 domiciliul 		kţat VA-,  

cunoscănd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie răspundere 
că  impreună  cu familial)  detin urrnătoarele: 

*1) Prin familie se inţelege soţul/soţia si copiii aflaţi in intreţinerea acestora. 

I. Bunuri bnobile 

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

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 
Suprafata 

Cota- 
p arte 

1N'Iodul de 
dobăndire Tit ularull)  
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* 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 menţionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar in cazul bunurilor In coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări. 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

doba-  ndirii 
.. 
ş'"Prafaţa  

Cota- 
partc dobândirrft' 

Modul d&,..,  
_Titu.larul-_, 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apaftament; (2) casl de locuit; (3) casa de vacantd; (4) spalii conrerciale/de
produc!ie.

*2)La "Titular" se mentioneazd,in cazul bunurilor proprii, nur-nele proprielarului (titularul, solul/sotia. copilul),
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-pafie gi nurnele coproprietarilor'.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, ;alupe, iahluri Ei alte mijloace dc lrartsport

care sunt supuse inmatriculirii, potrivit legii

Anul dc tabricafie IVloclul de dobf,ndirr:

Attib'Tu€e's'A rlOr.r)R /
,1 ,,t.r{),11 ,"uil,tt -.C.Lt/-i?

/6pz(fis'yt N€(<tt-peJ I ,/?q,l

2. Bunuri sub formi de nretale pretioase, bijuterii, obiecte de artd gi dc cult, colec{ii rlc at'th gi

nunrismatici, obiecte care fac par{e din patrimoniul cultural national sau universal, a cdror t,aloare
insunratd depiEe;te 5.000 de euro

N OTA:
Se vol menliona toate bunurile aflate iu proprietate, indifererrt dacd ele se afld sau nu pe teritoriul RonrAniei

la momentul declardrii.

ffi \raloarca eslirnati

III. Bunuri nrobile, a ciror valoare depige;tc 3.000 de curo ficcare, si lrurruri inrobile instriinate irr
ultimele l2 luni

Natrrra lVlarca Nr, dc buciti

tl/i'1sr' .- 0.1( l-ti"

Dcscricrc sumarri Anul dotrinclirii

Natura burtulni
instriinat

Dnta
instrdinirii

Personrra cfltre care s-a

instriiinnt
Forma

instriinilrii Vnloarerr
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IV. Active financiare

I. Conturi gi depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire ;i irrvestire,
inclusiv cardurile de credit, daci valoarea insumati a tuturor acestora depi;egte 5.000 de euro

N OTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in binci sau institutii financiare din str'Sin5tate.

Tipul'r Sold/valoarc la zi

=r2

/'-

*Categoriile indicate sml: (l) cont curent sau echittcrlentc (incltrsit, ccrrtl); (2) cleltozit brstccs. sttr.t

ecltivulente; (3) .fonduri de investilii str echittalente, inclu:;it,.[ontlut'i prittute tle pen,sii :;cnr alte si.rterne cu
acumulare (se vor declarq cele afer.ente unulti.fiscal anterior).

2. Plasamente, investifii directe gi irnprumuturi acordate, daci valoarea de piafl insumatl a tuturor
acestora deplse;te 5.000 de euro

N OTA:
Se vor declara irrclusiv investitiile si participf ile in strlindtate.

Nurndr dc titluri/
cota de participare \Taloarea totald la zi

: -t'

*Cutegoriile inclicate,sunt: (l) hdrtii cle vctloctre dctittttte (titltn'i cle strtt, cartificet/e, obligulitrtti),,(2)
actilmi stttt pdrti sctciale in,socictciyi c'onterciale; ( j) inrpt'rutrtrtrtt'i ctcor.clcttt: iu rurme per.,srtncrl.

Institu{ia carc administrcazil
si adrcsa acestcia \/aluta Deschis in trnul

Emitent titlu/socictatca in carc pcrsoana cstc
actionar sau asociat/bcncl'iciar dc irnnrunrul Tipul'!
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an:
3. Alte active producitoare de venituri nete, care insumate dcpisesc echivalentul a 5.000 clc epr-o pe

N OTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in strdirrdtate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionale in sistenr leasing si alte

asemenea butturi, daci valoarea insumati a tuturor acestora depisegle 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in str'6indtare.

(
ffi $eadent ls Vnloare

(tuicptaii" Bnvl< ?-o/ u *llrl' zo j2
L(aia&enff BMe t-,tt{ Nrtt," i.<"t I S- //, tit I /t ,

Lllt,:l(E),y t',NL Zo/9 P,,a1?., i!-<i t1t7 ?,'jl/ .&: * /r,-,

,lt.f*+ /rhNk 2p/ I
,ktprr* ,9tNr< 'Zo/3 ?ii!, Zott!

VI. Cadouri, serYicii sau avantaje prinrite gratuit sau subventionate fati de yaloarea de piatI, clin
partea unor persoane, orgaltizatii, societi{i comerciale, regii autolronre, conrpapii/societiti naliorrale snu
institutii publice rontinesti sau striine, inclusiv burse, cretlite, garantii, decontir.i rle c5eltlieli, altclc dcc6t
cele ale angajatorului, a ciror valoare individuall depiseste s00 de curo*

Sen iciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
incasat

1.1. Titular

I .2. Sot/sotiett

L3. Copii

*Sc excepteuzci de lQ declcu'are cqclortrile si trqtaliile tutrule printire clin parteu rtrdclor cle gr.uclrrl I ;i ul ll-lcu.

Contractat in anul

/,ilr. 4 \'.. (, r' i,,;,

t.P[.. il,,tt71 jl 'rt t

Cirre a realizat venitul Sursa venitului:
numele. adresir
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal Incheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările i completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cine a realizat venitul Sttrsa venitului: 
, 	numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
ineasat 

I. Venituri din .salarii 
1.1. Titular PA't--14- 4—  CP-4-7'°VA—  7nibEM,vîbl-r-/C="- (3.9Nr/./,,z 2_ ,(5?(.9 / 
,4.1---- 0 --Sc-« C~-1(7k. /(4-02(:5' /kiLif(-)c S4  
1.2. Soţ/soţie 

.7)eţit---GOCU,  e£-IV1\rtţ Hiii(W/4- er-e_ 	&1-4)--(-_._ 	s ,4--  
1.3. Copii 

2. Venituri din uctivităţi independente 
2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din.cedarea folosinţei bunurilor 
3.1. Titular 

(PC:C« Ce~MM-il (J1)  ,6]-/t16P c:n 	uff2,4"1.-,s;;Plc'115-4-.'ri'Zi; (27-"''''' 	.3' )(:/.1(^121‘‘E-ZC'  
3.2. Soţ/soţie 

5.-7-a; /e.,. 
4. Venituri din investitii 
4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii 
5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activităti agricole 
6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 
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Cinc a realizat venitul Sursa yenitului: 
Nume, adrcsa 

Serviciul.prestat/obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
ineasat 

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 

8.2. Sot/sotie 

8.3. Copii AeF6-706:\---w  ..)1.44(2ĂP /Y1'10;  /-1---/-0c.,4-/-4:-:' ? 

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

Data completării 

06, 20 
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Unitatea 
— denumirea si adresa — Calitatea detinută Valoarea beneficiilor 

2.1 	 

1. Calitatea de membra în cadrul asociatiilor profesionale şi/sau sindicale  
3. 1 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite: 
deţinutc in cadrui partideior politice;  functia detinută si denurnirea partidultd politic  
4.1 	 hL •?»,227'/)Lrtv-c' 	 (2e/vApiĂ 

'Î/A/ [3eouc to c)A-L. rţt 1-(Ait''(0 	 12084,A, 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata,   , având functia 
de 	ChALS 	tocA-74 	enAis îţitL LOCri-L 	/u/ciţvireţf',  
CNP 	 , domiciliul (-)  

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

1, .A sociat sau actionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, institutii de credit, grupuri de 
interes economici  precurn şi membru în asociatii, fundaţii sau alte orgauizaţii ne uvernamentale: 

Unitatea 
— denumirea si adresa — 

Calitatea detinută 
Nr. de părti 
sociale sau 
de actiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a actiunilor 
1 .1 •••••.5' ' 	G 6-14A--z7-r;',"-( 0 	,ci-d-  A-c7-7'soNA-,2_ .-,..;-zo 7 0,-,..) 

2. Calitatea de membru in organele de conducere, adminiStrare si control ale societătdor comerebde. ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societătilor naţionale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de inieres 
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:  

3. Contracte, inclusiv cele de usistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi eivile, obţinute ori aflate 
îu derulare în timpul exercitării funcţillor, mandatelor sau demnităţilor pttblice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăti cornerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actionar majoritar/minoritar:  
5.1 Beneficiarul decontract numele, Institufia Plocecluia pnn Tipul Data Dwata Valoaa 
picnumele/denumima si ada2sa contractantă: cate a fost contlactului îrheiii contractului totală a 



denumileaşi 
adresa 

incredinţat 
contractul 

contlâctului contractului 

----- / 
Soţ/sotie ............... 

77  
RudedegradulPaletitulaului 
............ 

/ 

Sociefali comaciale/Persoană fizică 
autorizată/Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale,cabineteasfriate, societăfi  
civileprufesionalesau societăţicivile 
piofesionalecurăspundewlimitităcare 
desraşoară profesia deavocat/Organizafii 
neguvemamentale/Fundaţii/A 	Psociati 

/ .------- 

..--7  7 

77-7-  ______. 

I)  Prin rude de gradid 1 se inţelege părinţi pe linie ascendentă i copii pe linie descendentă. 
2)  Se vor declara numele, denumirea i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

soţul/soţia i rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară ccmtractele 
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 i răspund potrivit legii penale pentru incxactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

f\ 

Data completării 

4.0C 2£ 21  
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