
DECLARAŢIE DE AVERF 

atul/Subsciin:latz, 	 / 7i7 / ,3771/7- 	 având fpRut;ta 
-13 de  	 fv7 Qtv 	ţA~,91-bi.  

_ . CNP 	 domiciljul /gMC-U4t—cf7 ; 

- 	 - 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  impreun ă  cu familia l)  deţin urm ătoarele: 

*1) Prin familie se în ţelege so ţul/so ţia ş i copiii aflaţi in intreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

* 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 men ţionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), 

iar 1n cazul bunurilor 1n coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament, (2) cas ă  de locuit, (3) casă  de vacanţă; (4) spa ţii comerciale/de 
producţie. 

*2) La "Titular" se men ţionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, solul/so ţia, 
ar in cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

II. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transpori 

eare sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Iii,,z9v.e.,'4.2  

Marca 

~t, ,i.-~» 

N . de bucă  

I 
 4tăl de fa 	aţÎ  

_ 

ht-Pr(,..,47 40-cof .104,~  

2. Bunuri sub form ă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colec ţii 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 

NOTĂ : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dac ă  ele se află  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declar ării. 

Bunuri mobile, a c ăror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, ş i bunuri imobile linstrăinate 1n ultimele 12 luni 
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IV. Active financiarc 

1. Conturi i depozite baucare, fonduri de iuvesti ţii ortne echivalenie (.k ecouomisire In ,dusiv cardurile de redit, dae ă  valoarea iinsumată  a tuturor acestora dep ăş eşte 5.000 de euro 

N 0 T 
Se vor declara inclusiv ce aflate in bănci sau institu ţii financiare din strain ătate. 

_ 	, 	 
lastitutia care ,uiltu2Lstreaz;i 

ri 	Valuta Deschis fn anul 	Soldivaloare 

- 

, 	 
, 	 „ / 

/ 	, 
, 

*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, investi ţii directe şi imprumuturi acordate, dac ă  valoarea de piaţă  insumată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările in străinătate. 

*Categoriile indicate sunt• (I ) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale in societăţi comerciale• (3) imprumuturi acordate in nume personal. 
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3. Alte active produc ătoare de venituri nete, care insumate dep ăşese echivalentul a 5.000 de euro pe 
an. 

	

....... 	.......... 	....... 	........... „.. ..... 
NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate in străinătate. 

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

asemenea bunuri, dac ă  valoarea insumată  a tuturor acestora depăş eşte 5.000 de euro 

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

, / 

	

/ 	 /
/ 
 

17/  
, 

	

/ 	 ţţ  

71  
-,  - 7  

, 

, 

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

	

. 	 . 1  

: 

, 

	

1.1. Titular 	 illeie~11 	--  _,..—______, ' 
eilleffielliellellieral 	,,, 

	

1.2. So ţ/soţie 	leillffilielleelleriliel/ , /' i  
/ 	1111Mffiellieleffilli 

	

1.3. Copii 	// 	, i , 	, 

	

— 	  

*Se excepteaz ă  de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 114ea 
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Venittwr ale declairantului ş; ale rnio ă i de famihe, 	î 	tit 	nfilsea 
tpotriviit arto 41 din 1eg ţru 571/2003 privind f odul fiseW eu mod.k..W.4rde ş f.) ‘,9impReth. rille iultierioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate. 
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Sţina venitului: 	Sermiul prez" ,  :, 	.  C:ine-a realizat venitul 	 ...~N~:,:. 
" resa 

7. Venituri din premii ,s‘i din jocuri de noroc 	 . :: . .. • - 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/so ţ ie 

7.3. Copii 
— 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 	  ,Pc--ĂW7c—Ăl . 	4- ‘.27‘v.,;,D6--- --4,:oe 	zo,/,,:::-) 39 	e7e(  
- 	 

8.2. So ţ/soţ ie 

8.3. Copii 

__------ 	, 

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

Data completării Semnătura 

 



A/A 	ita4P 
DECLARAŢIE DE INTERESE 

:"'s3urb ,3e ,4-911USubse,, ,aulikta, 	 (/` %. (5.7& -7V7-4 	 avâud fune ţhi 

domieiliul 

cunoscând prevederfie art. 292 din Codul penal privind falsul in deelaratii, declar pe propria r ăspundere: 

1. .Asoeiat sau,acţionar Ia sok«ăţi comereiale, eompa.nhiS'oeiet ăll nallonale, 
iliţeres»#~1~ şi membra asocia ţii, fu4datO sa!i 414 orgardz41  

Nr. de părţi 	Valoarea total ă  a Unitatea 
Calitatea detinută 	sociale sau 	parţilor sociale — denumirea şi adresa — 

de actiuni 	şi/sau a acţiunilor 

Valoarea beneficiilor 

4.1 	 

   

sau „ 	. 
eu soeletăţr. 

ităţ lor - - 
	-,,m9~,....-~~~~fflariummufflimpiu 

publice fina ţ4ate de la bugetul de stat, local din fo.nduri 
cornereialeu affital de stat sau uncle statul e-ste ac ţionar 

&rţia Proceduraptin Tipul Data  ' Duratu Valoarea 
_ 

5.1 Beneficiarul de coniract Tunele, 
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ptenumeiddemmika şi adtesa 	catikactaniă: 	cate afost 	contra denumina  • Inewinot  

adtesa 	catactil   	~... 
ritur• • ••• •• • •• • •••• 

	 . 	. 

Rudedegachdlualet~ti 
• • ••••• • •• • • 

   

Incheiedi 	corimetului 	tialăa 
oanttactuhi 	 conttactului 

r"""'""--•\  

  

Societăţicc~/Pa~fizică  
a~VAsaciaţifatniale/Gibinete 
inchickakcalineteasocite, axidăţi 
civileptoffsicallesuasocietălicivile 
raufesionalecu~initatăcate 
dedişoadpoesiadeavozat/~ii 
negumunestale/R~Asociatii2)  

1)  Prin rude de gradul I se Inţelege părinţi pe linie ascendentă  şi copii e linie descendentă. Se vor declara numele, cienumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul, oţtd/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. 

Prezenta declaraţie constituie act publk şi rispund potrivit 1gii penale pentru inexactitatea sau 
aracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 	 Semnăţura 

41‘  
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