
ANE XA 1 	 Nr . 	 / 	 

DECLARAŢIE DE AVERE 

SOsemnatul/Subseninata, 	ISA i 1-A .e- . 417G AN] JĂ 	V-E,Q5kii CA 	 , având funcţia 
de NQL-Q0k. PIE NU  kieL 	 la  ') Til ţbu,c_uck_S -TY , 	, 
(ND 	 . domiciliul ,____ ____ 	_ — 	 , 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul lin declara ţii, declar pe proprie rispundere 
că  impreună  cu familia l)  deţin următoarele: 

*1) Prin familie se intelege sotul/sotia şi copiii aflati In Intretinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte t ăi" 

	-- Anul Adma 	zona 	Categuria* 	 Suprafaţa "ta^ 	814)dul de 	Titulartd i  
dobăndire  

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă  se află  in circuitul civil. 

*2) La "Titular" se mentioneaz ă, 1n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv cele aflate In alte t ări. 

rtsa sau zona .. 	,. 	, 	.. a Categor i* - 
2o i .-- 

Suprafaţa 

so 1 

Cota - M odul de 

cuii Noikive 

Titularu1 2 ' 
(A. 
tr4 	SI-Z-FA  K/4--  
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i 	 i 	 I 1  

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit, (3) casă  de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie. 
*2) La "Titular" se men ţionează, In cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), iar in cazul bunurilor in 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 Inmatricul ării, potrivit legii 

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

N 0 T Ă  : 
Se vor men ţiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dac ă  ele se afl ă  sau nu pe teritoriul României la momentul declarării. 

Bunuri mobile, a c ăror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile instră inate in ultimele 12 luni 

'Pornea"-  V iogrăinat 	 aioarea  



IV. Active financiare 

1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire ş i investire, 
inclusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea insumată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

N 0 T : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau instituţ ii financiare din stră inătate. 

Instituţia care adiutuistreaz ă  
..__ _11 adresa acesteia 

1 	 __ 
Tipul* 	Valuta 

...... ____ 
Deselds in anul Soldjvaloare la zl 

_. -- 

--.---"----'---- 

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investi ţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

2. Plasamente, investitii directe ş i imprumuturi acordate, dacă  valoarea de piată  insumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv investi ţ iile ş i participările in stră inătate. 

1 	Entitent tilluisocietatea tu ea-re persoana este 
acţionar sau asoea ţmde imarontot i~ 

Nutuăr de titluri i Tipul* 
cota de partleipare 

1 Valoarea totalil la zi 

,...----- 

-- 
/ 

_------- 
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*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale in socierăţi 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 c 	a ate in străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achiziţionate in sistem leasing ş i alte 

asemenea bunuri, dacă  valoarea InSumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate 1n str ăinătate. 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă , din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societ ăţi naţionale sau 
institu ţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

*Se excepteaz ă  de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al 
4 



VII. Venituri ale declarantului ş i ale membrilor să i de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările ş i completările ulterioare) 

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

Clue 	rea il,a venitul 
	 , 	numele, adresa 

Sursa veuitului: Servititd prestatiObleetul 
1 	generator de venit 

Venitui anual 
` 	ineasat 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

ţ .t1 LA 	-£-;t-I----AKJ IA-  
, 

I Ît1 	Lieu(?_--,_ST> 
1N 	 • 

ii■i -- N (v)274-‘1 ild o cf) 
1.2. Soţ/so ţ ie 

k. I.A 	-IN M -E-1,-  AL)c . I)i-i -rAi?. 	Q:e4e\Le ‘41.-A-ru.-Z‘ (32, 2) 1.3. Copii 

2. Venituri din activit ăţi independente 	
_ 

2.1. Titular 

---------- 

2.2. Soţ/so ţ ie 	

777)  
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
3.1. Titular 

3.2. Soţ/so ţie  
77  , 

4. Venituri din irrvestiţii 
4.1. Titular 

4.2. Soţlsoţ ie 

 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/so ţ ie 

6. Venituri din activit ăţi agricok 

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

Data completă rii 

• kjaid 



O I /4,  

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	i >f:A 1 i-A -Q . ,£k.- --A N i Pt V-C-sk 4' i CA  , având funeţia 
de ÎiVS?C_CA'.V. 	(',E 	U NĂ  CA  la 	11‘ 1-- 1.-1 	12) Ll C...4Ă   

. _ 
CNP 	_ _ _ 	, domiciliul bu cue -Es-,,; , , 	_____ - -- 	.„, , 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal piivind ialsul in declara ţii, declar pe propria răspundere: 

-.:1:=7""t SairieiTionar la -s-c-tegriti e"--"o•-"-nmreliak, eOtntittiVsoektăţi 
401.,,!. 	' 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - 

naţionak, 
• 

Calitatea detinută  

instittăţii de 
" 
Nr. de părţi 
sociale sau 
de actiuni 

eredit, grupuri de 

Valoarea total ă  a 
părtilor sociale 

ş i/sau a actiunilor 
1.1...... 

_ 

=te«77.iiTtie—int3ru' n organcIe de conducere, administrare şi co'ntro aie societăţilor comereiale, a e .  
ve>wswv, ouiuwuts.nu", 	wmpal&110,3134"MILUIUUI anaviuudiv, zuv unguu ţmur uv rvUi, att: grupuruor ue mteres 

Unitatea 
Calitatea deti - denumirea şi adresa 	 nută 	Valoarea beneficiilor 

-  
2.1 	 

3.1...... 

417,- trafţefi-ar-fiteirinfil 'fir Ottătde c tdildbcere, adalitattrare şi controi, retribttite sau neretribuite, 
Illtdagţţi~a1p,wrikklgrialiti1314~441 ş z denumirea partidului politie 	*-  
4.1 	 

5. Contraete, inelusiv eek de asisten ţă  jiirulică, consultantă  juridică, eonsultanţă  şi eivile, obţinute ori aflate 
in derulare 1n timpul exereitării funeţillor, mandatelor sau dentnităţilor publice fman ţate de ţa bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori Ineheiate eu soekt ăţi comereiale eu eapital de stat sau unde statul este 
astkăă~t~atiţar:  
5.1 Benefdatul de contract numele, Pfocedura 	Ti prin 	pul 	Data 	Durata 	Valoalea 
pretinnelWdenumitea şiadresa 	

Instituţia 
careabst 	amtractului 	"incheierii 	contraaului 	toblăa 

1 



denumitea şi 	hieditlat 	 couttactuki 	 conttactuki 
adnza 	codractul 

<--- 

Ruch degtadulIe t ăuiuj  
•••••••••••• 

Societtlţicareciale/Persoatăftzică  
edatizaWAsocialifsintliale/~te 
intividutde,cabitzteasxiate, societăţi 
cideproksionalesaumcietălicivile 
pmfesictile cutăsptalete linitablcare 
dedăşuaktufesiadeaviccat/Organiza0i 
neguwmamedale/Fundaţii/As3ciaţii2)  

1)  Prin rude de gradul I se Inţelege părinţi pe linie ascendentă  şi copii pe linie descendentă. 
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul, soţullsoţia şi rudele de gradul I ob ţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractele societăDilor comerciale pe acOiuni la care declarantul Impreună  cu sonulisoOia Oi rudele de gradul I deOin mai 

puOin de 5% din capitalul social al societă0ii, indiferent de modul de dobândire a acOiunilor. 

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

Data completării 

4,  0 2/2Q9'  
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