
DECLARATIE DE AVERE 

SubsermnatugŞubseammta, /`/GC3/2--Ă- t\LICVUg,  
de 	  ia 	t7  
CNP 1 	 domiciliul 

, având funcţia 

cunoscând prevederile arti/292 din todul penal privind falsul In declara ţii, declar pe proprie răspundere 

că  Impreună  cu familia i)  deţin urmă toarele: 

*1) Prin familie se In ţelege soţul/soţia şi copiii aflaţ i 1n Intreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n alte ţări. 

Adresa Sa iona 
-' 	tg- 

d'o6a-ndiri  
Moaut ae 

("1  i  
ciovu. ş"-l- itx.4ixi'  

CoYet'vai-i' pell.  
--- r-- r-- r - 

r--- 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri 

extravilane, dac ă  se află  In circuitul civil. 
*2) La "Titular" se men ţionează , 1n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), 

iar 1n cazul bunurilor In coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n alte ţări. 



vd" 
/11 	 4ţ " 11111 * Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) casă  de vacan ţă; (4) spaţ ii comerciale/de produc ţie. 

*2) La "Titular" se men ţ ionează, 1n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/so ţia, copilul), iar 1n cazul bunurilor 1n coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

II. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

2. Bunuri sub form ă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă  ş i de cult, colec ţii de artă  ş i numismatică , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare însumată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate 1n proprietate, indiferent dac ă  ele se află  sau nu pe teritoriul României la momentul declarării. 

Anul 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro flecare, şi bunuri imobile instr ă inate In ultimele 12 luni 

Data 	Persoana către care s-a 	Forma 	41,1' - 'Valoarea 	1 - .Instrilină rii 	instrăinat 	 instrilină rii -- — 
-, 



IV. Active financiare 

1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire şi investire, inclusiv cardurile de credit, dacil valoarea Insumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele afiate in b ănci sau institu ţ ii financiare din str ăinătate. 
I r. 4,/ 1 i 7. 	4. 	.' ■ li .  41 ..."- ''' ?k■": 	" ' -;:-. 
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#eitt,c ---'14 914ix.  *Categoriile indicate sunt: ( I ) cont curent sau echivalente (inclusiv card); 	depozit bancar sau c(  echivalente• (3) fonduri de investi ţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de rJnsii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

2. Plasamente, investi ţii directe şi Imprumuturi acordate, dac ă  valoarea de pia ţă  insumatil a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investi ţ iile ş i participările in străinătate. 
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_ lifireiifTrIt Woi7feTa- ien 
ne 

410errsc~iffliţiţpri9~ţaniffe~F~ 	' ''' . nu ,,..4..!igindaiwaidailaik_ .Val ea totaiă  W z1 
' ac ţionar sau asociat/beficiar de imprumut , , 	- ._ 

— 

3 



*
Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) 

actiuni sau părti sociale in societăti comerciale• (3) imprumuturi acordate in nume personaL 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care Insumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe an: 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate In str ă inătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise In beneficiul unui ter ţ, 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 str ă inătate. 

Contractatin-n'nul 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate fa ţă  de valoarea de piaţă , din partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societ ăţi na ţionale sau institu ţii publice române şti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individual ă  depăşeşte 500 de euro* 

prestat/Obiectul L 	anual _ 
1.1. Titular 

1.2. SoVsoţie 

1.3. Copii 

*Se excepteaz ă  de la declarare cadourile şi tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 114ea 
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VII. Venituri ale declarantului ş i ale membrilor s ă i de familie, realizate In ultimul an fiscal Incheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ă inătate. 

Cline ireanzat Venitul :4r  
n 	ven 	ut: 

nutnele„ adresa 
eriCiu1 prestat/Obiectu 

generator de venit  
1. Venituri din salarii 

1.1. Titular,c2"---Ge r 7---4._  	t ,7,--H . 	13‘..<: c.J..; t-e-th' , 	.&;&I 	oil,", 
/ Ăi,V c-L 1 C/lt:  Jiţ  104 	ticpla viv-2(0.,,fti  I.  0 /2g 

1.2. Soţ/soţie NeG 0/ TA:  _ , AC - ileV51-4/4-151(~1 
~ -- 1 

/ 1A V ■-4-.1. t- (Ă , 2i oc, --ea 
- -?(JC)lit(1(--  (N,  liV41,0,,( 	Itly Ccid uc4,_ 1  1.3. Copii (ki1E-Ge r  Ţt 	  

.-.(),. 	 kk,»nrc co ţ-dot. /,r000 -6" 
  	1.)i• 	1 .-  
2. Venituri din aetivităţi independente 	̀ 
2.1. Titular 	FG G1  / 77-i--‹  rţcc . PKOF/1 ■ .1\ t'i 	t-ejo M c-e/ Ldt:=  CorviticrwC (fia (.,  2.2.  Soţ/soţie >ţ  /-)C cfeicrs GIvn- 	— '/J S,x, 	-.7)Kf--b-0, /f-oşv Q2tY1),(A ctL i 5-(? Li -et 
3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor 
3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4. Venituri din investiţii 
4.1. Titular 

4.2. Soţ/so ţ ie 

5. Venituri din pensit 

5.1. Titular  

5.2. Soţ/soţ ie  

6. Venituri din activităţ i agrricole 

6.1. Titu lar 	) f TĂ.- 	1 	/--e-f-"Litl/t.:---/C_ 	--,-.4-A,21..--al4 . 	21 c/Z- /1"-cţ—  C 12-- . 	1 '-' 	,---x -) 	.E /L 	s ...‘ k.,0 i ,/ 



Prezenta declara ţie constituie act public si răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 	 Semnătura 
31 r  



DECLARAŢIE DE INTERESE 

, 
Subse;aittul/SOtşemmatal 	Ne gel-rez -1, 1711bio< . 	

, având funcţia 
de 	' 	p 1  r c),,, c ,r,r tv 	/ la / 	iLi Ţh/Lcii--- 	f 

• . 	1 	/' •-- 	 -, - 

CNP 	 , domiciliul 
27 _3 h.ei 

/ 
cunoscând prevederi1 art. 292 Oin Codul penal privind falsul in declara ţii, declar pe propria răspundere: 

•i 	 i 	CO Ifl 	 CO 11 i• 	 I •jit:". •‘-■ • 	 r%.11 	 I t 

WereliMfflalgewl~1141,11~1LIAMOCiatadiUldilii~teterallida~tumumiffental~~%, , -.. 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - Calitatea de ţinută  

Nr. de părţ i 
sociale sau 
de acţ iuni 

Valoarea total ă  a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 
1.1 	... 	 

rOnaiet  a e Itistita .111or 

Calitatea deţinută  

de eredff, ale gru 
ntale: 

Valoarea 

,-ur" or -de interes 

benefIciilor 

- 2, Calitatea de membru Îtt organele de cond 
' reglilor autonome, ajc compantilor/soc1etăţidor na , 	_ 	 .. 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - 

2.1 	 i. 

iffileillelffliEell 

.... 	. 
nute 1n cadrul parfidelor politice, func ţia de ţinutkşi denumirea 

4.1 	 

•,- 	, 

partidului politic  _ 

5. Contracte, inclusiv cele de asisten ţă  juridică , consultanţă  juridică , consultanţă  ş i civile, obţinute ori aflate 
lin derulare in timpul exereitării funcţiilor, mandatelor sau demnit ăţilor publice finan ţate de la bugetul de 
stat, local ş i din fonduri externe ori Inebetiate cu societ ăţ i comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar: 
5.1 Bewficiatul de connazt numele, 
prenumeleldenumirea şiadresa 

Instit* 
cont~: 

Proceduraprin 
carea fost 

Tipul 
autractului 

Data 
incheierii 

Durata 	Valoarea 
contrxtului 	IttL a 



r-- 	
I 

atodzaliVAsociatii famiial~ete 

_____ 
inivickăkcabineleasxiale, scckiţi 
dvibpofedonalesausociegicivile _ 

peunlindiee,dpershceni  dră. deţinută, titu  2I))  Savor
rude  

 decdel grnadideiles:dhlenţeumieşe  şi .  Pc libennieeficianduitildeşicocTii soţul/soţia şi rudele de gradul I ob ţin contracte, aşa cum sunt defudte la punctul 5. Nu se declară  contractele societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul impreună  cu soţulisoţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 5% din capitaltil social al societăţii, indiferent de modul de doblindire a acţiunilor. 

Prezenta declara ţie coustituie act publIc şi răspuad potrivit legii peasde peatru inexactitatea sau earaeterul lacomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 
31. or  Semailtura 
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