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DECLARAŢIE DE AVERE

/1/Jh)!

Sabsemnatul/Şu�semnata, .
de &/✓212/E/!!. /'S16'TE&T
, domiciliul
CNP

la

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familiat) deţin următoarele:
*I) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
1. Bunuri imobile
1. Tercnm·i
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte \ări.
Adresa sau zona

"!�
1�-1-GaA.C

Categoria*

Anul
dobândirii

(!;)

(3)

2.o/6'

201{

Suprafaţa

/(/t},114

w�

Cotaarte

Modul de

Titularu1 1>

$(
IA

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol: (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă: (5) alte categorii de
terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil.
*2) La "Titular" se menţionează. în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul. soţul/soţia.
copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
2. Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona

Categoria*

Anul
Suprafaţa
dobândirii

Cota
arte

Modul de

Titularuf!>

2.o/6
* Categoriile indicate sunt: (I) apartament; (2) casă de locuit� (3) casă de vacantă; (4) spaţii comerciale/de
producţie.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul. soţul/soţia,
copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate. cota-parte şi numele coproprietarilor.

n. Bonuri mobile

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatriculării, 11otrivit legii

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular
6.2. Soţ/soţie
Cine a realizat venitul

7. Venituri din premii şi dinjocuri de noroc

Sursa venitului:
Nume, adresa

--

Serviciul prestat/obiectul
enerator de venit

Venitul anual
încasat

7.1. Titular
7 .2. Soţ/soţie
7.J. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
8.2. Soţ/sojie
8.3. Copii
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
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DECLARAŢIE DE INTERESE

-:-:7''----,�-'-L..L:=-:..:......,�===:=��r�i��::2f;��ie1,
��J:�
::::::��� ��'.2:'.!:
w.'A--i2�'..__f �
• domiciliul

cu11oscf1nd prevederile art. 292 din Codul penal privind folsul în declaratii. declar pc propria răspundere:
I. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societliţi nationale, instituţii de credit. grupuri de interes economic, precum şi memb1
în asocintii, fundat'ii sau alte ore.anizntii neeuvernamentale:
Nr. de păr\i
llnilatca
Valoarea tolUl,1 a păr\ilc
Calilalcu dc\Îllllli1
:;ociak �au de
- dc1111111irca �i adrcs;1 �odulc şi/s�u a ,1qi11nil1
m.:1iu11i

1. 1......

--

2. Calitatea de memb· ru în organele de conducere. administrare şi control ale socictlitilor comerciale, ale regiilor autonome. n
companiilor/societăţilor noţionale, ale instituţiilor de credit. ale grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau fundatiilor ori ale alt
or2:rnizatii ne2uvernamentale:
Unitntca
Vnlonn:,1 bcnclkiilor
C:alitatcu lk\i11utii.
dc1111min;a �i uclrc�a 2. J. ... -:-.
�

-----

3. Cnlitutea de m1mmru rn cadrul asociatiilor profesionale si/snu sindicale

3.1. .....

� 1./IA Î/1 /1 -,-/'ÎI
J/ I"/ r....1/ '- î/ I L(L......

,1')_/1 ....-;-A

l'(-

l''f

/l/"JA/
,vvry.

���4f!

4. Calitate:i de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite snu neretribuite, deţinute în cadrul partidelor politic
functiu detinutli si denumirea oartidului oolitic
4.1. .....

�

---

--

-

5. Contracte, inclusiv cele de asistentll juridicii, consultanţi\ şi civile, obţinute sau a nate În derulare în timpul exercitării funcţiilor. mundatel
sau demnitli!ilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societliţi comerciale cu capital de stat s:
unde statul este nctionar majoritar/minoritar:
F1cutlr,1pi1w1:a
VahruJUa1;1
lADiill
lllnirdu..iii
5.l lkiclidm1locco1ua.tllm„-il:.puurdYdJ1unău1�
ln,iihţiacu'il�r11i'r
. I ipJI UJ1J;uului
lo4 iuu.lirţ i
I.Ulr.Illi.1
cota.ili
Ul11,Ulllti
,OL"l
OJU lllelŞ ail."l
COU.Uli

lntl.r ............_

·-

-----

&�ţi.:............_
Rw.:dc!:"a.ld I 11al.:ia,tm • i ............
So.i.qi u m.1dlb'luinn1 IÎii:fi,ut1v..tV/\�x.i(ii
lilnilrn'Otin.:a:imiluk:.uttu.:a••UII.: �it'(i
ll\'Ît:flUL'-�nll:s.11 �L� ci-.-icpnL�n.:ni
1;tp.nJ..1clinllltimc<.L-,!;'i:,. ufl111��1oc,110..,/
Ogmv.�ii14I,LI\Um1u1u11.iFun:l�V A'\-d.(i;l

�

L.-,.--'

�
�

11 Prin rude de• grar/11/ I �c in\ch:gc pitrin\i pc link: a�ccmk:nlfl �i i.:opii pc linic dcsi.:cndcnrn.
lJ Se vor dcclara 11umclc. dcnumirc.i şi adresa hcm:liciarului de conlrui.:1 undc. prin calitalca dc\in111ă. tiLUlurul. ,11111l/:,o\i.1 �inu.Id: de grai.lui I
11h1in co111rnclc. aşa cum suni dclinilc la punctul 5.
Prczenl:l declaraţie constituie aci public şi răspuncl potrivit legii penale pentru inc�nctirntea sau caracterul incomplet :ii datelor
mcntionalc.
Srmnătura

Data completării
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