
Titularu 

jr,DŞ,24000 

DECLARAŢIE DE AVERE 

Su bsemnatul/Subsemnata, 	O /-,) --- )i.A  Nit4  /4N e /9--  
de coĂt,,s-  1  2 t 	 77 ' ('-' /.2 -  /9-',5-t.S  --ry  / a ti. A •  7: 7-P-el/' c==.-t' .

7--/  
, 	= 	=  , 

CSP 	 , domiciliul i-Ă,/,`Y, c-- /4"/ cifi- r.,--_&(,..,../,  
7?' ' 

cu noseănd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul In declaratii, declar pe pr,t)prie 
răRpundgra că  împraun u familial)  deţin următoarele: 
* I ) Prin fa,nilie se intelege solulisoţia şi copiii afiaţi in intreţinerea acestora. 

J. Bunuri imobile 

1. Terenu ri 
NOTĂ: 
Sc vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări. 

111'(illd tiiiCli 

Cota 
parte 

Modul de 
'dobăndire 

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

*2) La "Titular" se menţionează, In cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, 
soţultsoţia, copilul), iar în e,azul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv celeaflate in alte ţări. 

Adra sau zona 
, 
ategoria 

nu 
3bâ.iidirit . t 	. 

t!Prafata , 
'C 	a-   e  

,Modtdfa " 
, ,, f_z_ 

-"-PPAH tir 
Titularu 

_ 

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă  de locuit; (3) casă  de vacanţă; (4) spaţii 
comercialeide producţie. 

c2) La "Titular" se menţionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, 
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Natura bUnului - 	- 
instrăidat 

Data 
Instrămăril -1-nstramat.  

--2  — 

ţtllsoţia, copilul), iur in cazul bunuyilor in coproprietate, coul-parte şi numele coproprieuiritor. 

11_ 	unu ri mobile 
1. .Autovelficulc/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iabturi şi alte mijioa c<1.c 

I r2Ils po rt care suntsupuse in ma tricu lării, potrivit legii 

Natura Maren Nr de budţi Anui de fabriea ie Modul(...:11e Onbrouhre 

A , ,------- 
2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, 

ariă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimonjul cultural naţional sau universui, a 
eărcr valoare Insumată depăşeşte 5.000 Jc euro 

NOTĂ: 
Sc vor menţiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe 

teritoriul Româniej la momentul declarării. 

' 	escriere Sumara , 	; 'Anal dobănd rn , Valoarea esţiniatil , 

» , 
III. Bunuri mobile, a căror vaioare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imbile 
instrăinate'in ultimele 121uni 

IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi 
investire, inc1usiv -cardurile de credit, dacă valoarea Insumată a tuturor acestora depăşeşte 
5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate in bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

• 
InStitu ia care administrează 

ŞF:adresa,acesteia. 
Sold!al-ai1 i. a 'DeSehis !n anul „ 
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dent Contractatîu .anul Valoare 

'Categoriik indiccue suni: (I) cont curent sau echiralenfe (inclusiv cord); (2) dc-po;:it 
ha licar sau echivalenţe; (3) Innduri de investiţil sau echivalenle, inclusivinnduri privale de ww,vii 
sav dhe sigleme cu acumulare (ve vor declara cele aferente anului jiscal anieriod. 

2. Plasamente, investiţii direete şi imprumuturi aeordate, daeă valoarea de 
'insuatată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor deelara inclusiv investiţiile şi participările In străinătate. 

Eatitent titiu/societatea 1n care persoana•este 	' - a<ionar sau usociaitheneficiar de imprunML_L: . 	- Tipuţ!'•  Număr de titluri/ 
coi 	(3e pari-teipare 

Vaio 	ă*Cil t()(4115 la ; 
zr 

*Categoriile indicate sunt: (1) hărt 	valoare detinute 	de stat, certificate, 
obtigaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale in societăţi comerciale; (3) imprunnituri acordate in /11111W, 
persenal. 

3 Alte activc producătoare de venituri nete, eare insumate depăşe6e ediivatentul a S.000 
tle euro pe an: 

    

      

      

NOTĂ: 
Se vor deciara inclusiv cele afiate în străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteei, garantii emise in beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate in sistem leasing 

şi alte asemenea bunuri, dacă vaioarea insumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acutnulate in străinătate. 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje printite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, 
din partea unor persoane;  organizaţii, societăţi comeceiale, regii autonome, eompanii/soeietăţi 

—naţionale-sau-institutii pubbee românesti-sau-str-ăine,Anclusiv-burse, eredite, garantii, dee-ontări 
de cheltuieh, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de 
euro* 

t' Cine a realiza vsniţ4 •:., ,.-..k,..Ţ,_ 	- 
Sursa venitului: " 
au.~1.e,",4M' 

Servieiul prestat/Obiectul 
.. 	geuetş.a.*or‘ 	e',veuit.-, 

Venitul anua I 
incasai , 

1.1. Titular 	.. ( . 
, 

— 
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1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

 

  

  

Se exceptează de Icj deelarare cadourile i tralafide uzuale prindie din partea rudele- ›r 
gradul I şi al 11-lea. 

declarantalui şiaieIncrnbrilor-- 	 altirnal an Ilscal 
îucheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificărite şi 
cornpletările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

, 
(.inc a realizat V enitul Sursa V enitului: 

numele, arlresa 
Ser-viciul prestrit/Obiectul 

aenerator de V enit t. 

N enittăl . 
artual 

incasid 
./. Venituri din salarii 
1.1. Titular 

-. -)A1(  t4//e- " (,/ A-  T: Te C,t C—  

1.2. Soţrsoţie 

i'-'(9 /I -5* iţtl tţi 	‘; (---‘(-)pz---  u,(7+-_--7,  
1.3. Copii  

2. Venituri din activităţi independente 
2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedarea folosin ei bu lurilor 
3.1. Titular ...---- „.. 

3.2. Soţisoţie • , . 
/ 

4. Venituri din investiţii 	 . 
471 .—Titular 77 

4.2. Soţ/soţie 

 

5. Ven turi din pensii . 

5.1. Titular 	. 	.. 

4 



5.2.Sog/so ie 

6. 	Ti!nituri din activit(ili agricole 
6. i .Titular 

6.2. Sollsolie 

Cin( 	;) 	r•cali7.;,.1t v('.11 irlit i 
SurS:ci Venitului: 
N it fi.=,. 	.di-ea 

Serviciul.piestat/obiectul ' 
...,,.euei utoi. tle %;t...!uit 

Veullul 
' 	 11111‘111 

Ini.tuY10 
7. Vcnituri din prenni şi dinjocuri de noroc 
7.1. .ritular .--'" ._ 

7.2. Sollsolic 

7.3. Copii 
‘,.......____ 

8..Venituri din alte surse 
8.1 . Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

Data completării Semnătura 

  

(Yz  
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1. Calitatea de mentşfu› cadrU :a.,,socialwory , 

3 1 
3(11‘ mdicale  

.11,••••• 

)0.1 ,,5 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

St bsemnatul/Subsemnata, </:).5 	g„4,A, (9.71/-,1-- 	runcţif 
de C  0/14-/g/34/-ţPZ -A9 ...5"('S7Pit."7—  la U1,1-.7; 	Aţ:/26>3-ch-1,4  
CNli 

dt.  
c'ilmescărl-d prevederile art. 292 din Codul penal-PrivInd-  (ir dc1i jc prr-n 
răspundere: 

na lonaie,' niStituţz i de erecItt, 
tt, fundaţii sau atte orga *zmii & 

, 
Valoarea toia 11 

a părţilor 
sociale şlisau a 

clitmllor  

i. Asociat say ac ron-ar` la societ:Iţi comereiale, companii/societa 
t-upuri de interes economic, precum si membru in asoeta 

rig,uvernamentale: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - 

2. Ciliiatea'de ;nietrtru'in orgabele de cOrtducerernurtisţi';Ire  •si control ale socifÂ iţor-  cont erCile, - 	.. 	 , 	... 	, 
ale:rzgidor autonoine, ale companidollsocietăţilor traţifiale, ale instituţidOr de eredit, ale gruptiriloi- -, 	 > 'TTL; 	. 	 •-,;,•,-', 	 .-.., 	 . 
il. 	iftres econorme, ale asociaţiilOr u fundaţiikir ori ale attor opTanizaţu neouvernamen ta te: ., 	e, 	t,,  

Valoarea Calitatea deţinută beneficii1or 
2.1 	 

Calitatea deţinută 
Nr. dc părţi 

sociale sau de 
acţiuni 

Unitatea 
denumirea şi adresa- 

Calltatea_ig metyrbru'in org:.tnele dc conduc1 tit.iştrar-',Şt 	retriburire'sau'rleretrth 
deţiMite în c,a.ii,F41,P_gz-4deko.r politice, fuuasţ 	utşi den4a3-1-işea4)ariduJui politic  
4.1 	 

5. Contracte, tneftTkiv cele de asistenţi,i juridica,sod-s-iiftanţa" st ci ik. obţinute sau aflate in derulare t 
tnrtpul . xerditikirRfunCţOkir,':tiîakulatdO' sau deatt-Itiţăfifor pu1 ei fitt<anţate `de la bugetul estat,loca  



şz din fonduri exterite ori inebeb•xte eu societăţi comerciate cu e;xpitai tle st- lt sau undie 
a...fionar majoritar/minbritar: 

statui 	. -le 

5_11bieficiatuldecoltacr. ntuncle, 
pmumele/denumbraşi adu 

Instituţia 
contractantă: 
denumi= şi 

adwsa 

Procedurapin 
mea fost 
îna-edinţat 
conaactul 

Tipu l 
contractului 

Data 
i ncheicrii 

contractului 

Durata 
contractulL 

Viikx0...a 
toiola u 

c()naudului 

Titukir... 	...... 1.--- 

.- 

/..----- 
L,..._.. 

...,, 
.--' 

... 	. .. - ... 

Rudedegradul I'' ale titularului 
............ --... 

Sodetăţi comaciale/Pasoană fizică 
autcrizată/Asociaţiifamiliale/Cabinete 
inciividuale,cabineteasociate, societăţi 
civileprofesionalesausocietăţ' i civile 
proksionaleaarăspundetelimitafăcale 
desraşoarăproksiadeavccuti 
(2>rpnaţii neguvemarnaltale/FundaţiV 
AsozialjP 

I)  Prin rude de gradul I se Inţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe Ilnie descendentă. 
2)  Se vo'r declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatca 

deţinută, titularui, soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctui 5. 

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

Data comple ării 
	

Semnătura 
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