
DECLARAŢIE DE AVERE 

�WZA- � ,�PL A d f . d (l,k���I- t,(Vl(jLSubsemnatul/Subse,(T)lliltq, ............................................ k, avan uncţ1a e ...................... . 
CJ:. · P/0'flffr d . ·1· Ila, ··� ... : .................... ,.. .. ,.... CNP . .. .-······ ... , om1c11u 

............. , .............. , cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal 
privind falsul în declaraţii declar pe propria răspundere că împreună cu familia1) deţin 
următoarele: 
E!J:.Bunuri imobile 
St.Terenuri 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Cota-parte Modul de 
dobândire Titularu12i 
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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.
El2.Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Ad C t .• , Anul resa sau zona a egona i d b" d" ··:1. ! 
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Titu:arul': 
\J� .['jl D ll i · l�u.fî
I '(J".T!f: J7Nii1 f.J(T'YI 

• Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii
comerciale/de producţie.
1 )Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
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.
EIJI.Bunuri mobile
St.Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
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..... . 
- 2.Bunuri sub formă de metale preţioase, biJuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror 
valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro 
NOTĂ: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe 
teritoriul României la momentul declarării. 

Descriere sumară Anul dobândirii 

---�-------

'=·1111.Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile
înstrăinate în ultimele 12 luni 

Natura bunului 
înstrăinat 

Data Înstrăinării IPersoana către care s-a Forma înstrăinării 
Îi1străinat 

....... -·-··-·· -� . __ .... ------· 

Valoarea 
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��-�,�e :��t:�e ��;� _t,a� 
la .�l-::.c...� .... , CNP ...... ...omiciliat în Ol�.. .mascând 
prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar p� proµria răspL.N1dere:
... ,_.. .. . .  ··-. - � .. ··- ....... ·····-·· .. . . .. . ........ .,_,_., __ 

il. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes 
:economic, precum şi membru în. asociaţii, fundaţii sau alte organizaţH ne(:luvernamentale: , .. ..

. 
.... ... 

.. . .. ... 
.
.. .. .. 

Uni��t��
- . . . . . ... . . .. .. . . ... .... . .. . ... . .... . .. .. .. . ... . . . . Nr. _dr părţi Valoarea totală a părţilor

- denumirea şi adresa - s
d
ocia �- sa� sociale şi/sau a acţ;iunilor e ac�1um 

tb�iJr:I/!:,f���L,
C ./::;;t��i;/G(� - ............... . 

(t; C,frl-/ktff" -���- b� lfi{!ff 4/)y i ţ,7if� ·oiJf,Ji;p/� (Offc· �7hf�R! , ,'1 Pr� . y,?.. .. �� /Ir f" . . 
2. Cali"ta1:e�� 'fu';;;m6ru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor 
autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale 
;asociaţiilor sau fundaţiilo_�e>r::i ale i:tltoto��<1nizclţii n.e9uv�mam.er::itale: 

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea 
- denumirea şi adresa - beneficiilor 

o 

,3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale; . . ... .... . -... .... .... ..... "'---- ·-- ············ ....... ............ :···· ········.:.- -··r, -- t -·--·f

:
3
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4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în cadrul 
partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea pi:lrtidului politic: 
4.1. .... ·=··· ···· ..... . . .. · .............. ... ..... ............ ........ . 

:5. Contracte, inclusiv cele de asister.ţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul exercitării 
!funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate 
:�� societăţi comercic1I_E: cu capital de stc1t sau unde sta.tul este a_cţiorii3� majoritar/minoritar: 

'5.1 Benefkiarui de contract: numele, 
:prenumele/denumirea şi adresa 

·Titular ............. . 
SCJţ/soţie .......... ".: 
Rude de 9radul I') alţ ti.tularul

.
ui ............. .

Societăţi comerciale/Persoană fizică 
.autorizată/ Asociaţii familiale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
,civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvernamentale /Fundaţii/Asociaţii') 

Procedura: Instituţia . 
t t u ,prin c:are a T. 1 Data O Valoarea con rac anta: f t . 1pu . ·• h . .. urata totalav a d . . , os · t t 1 . inc e1er11 t t 1 . enumirea ş1 •• d' '""'t con rac u u1 t ct 1 . con rac u u1 contractulu·i adresa ;mere m!r'-' • con ra u ur 

. contractul 

1) Prin rude de gradul I se întelege părinti pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
') Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea 
deţinută, titularul, soţul/sot1a şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 
5. 

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

v .• �{ I c•f;; a:L/Data completam ........ r1 ••• , 
Semnătura .......... . 


