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DECLARATIE DE AVERE

Subsenmatul/Subsemnam, A % \i] (“LŞL ( ° N ,având furcţiade MA. Qo “AE—mea.. In 6. şi… &“ ni 635?» M
.. :CNP

, duniiciliul

,
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspumlurecă împreună cu familia“ deţin următoarele:

*1) P … farm 10 se mţelcgu soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile

1. Terenuri
N 0 T A :

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Anul
dobândirii

CMCGJV—cwş— Aram—m 2… 3,3%! 1007 was,—awp?&!» Ib—i—LCEiCuArq— Avamar a…) (0,01% »” marar/az…

Adresal sau iona Categoriu* Suprafâţ

* Categoriile indicntc sum: (l) agricol; (2 ) forestier; (3) immvilan; (4) luciu de apă; (5) alte caîegorii de le renuriextravilane. dacă se ună în circuitul civil.
*2) La "Tilular" se menţionează. în cazul bunurilor proprii. numele proprietarului (titularul, soţuVsoţia, copilul),iar în cazul bunurilor in coproprielaie. cota-parte şi numele cupropriclarilor.

2. Clădiri

N 0 T A :

Se vor declara inclusiv cele aliate în ullc ţări.

Anul „ Cotaf-
„dobândirii Sup ”…“ paiiié— ' * '

, .(„o * D 077? 63 în 7' J? " www/xc- “M'éftea fe al
& “WM/[+ A—

'
ritmuri (“iţi/,”

;._ .A'dresajauvzona Categori“



* Categoriile indicate sunt: (I) apartament; (2) cusă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spatii comerciale/deproducţie.
*”2) La "Titular" se menţionează. În cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, cooilul),iar în cazul bunurilor în coproprietate, com—parte şi numele coproprietarilo

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/antoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de tra nsporrcare sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

&
Quai-ira Ma…. Nr.de bucăţi Anul de' fabricatie '

.

4 era rm…. €6<o A+ ,; 20 (°? CUM Pee—rm &;
(căutai—ct— \

l

l

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de ll'tă şinumismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universul, a căror \aloareînsumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate. indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul Rcmânie.la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii
.

ţViilbahiiŞ wifi

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro tiecnre, şi bunuri imobile înstrăilate înultimele 12 luni

Naturg'bunuluî Data Persoana către care s-n » “Forma;
.

- . înstrăinat înstrăinării înstrăinat înstrăinării



IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi învestire,inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată :: tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
N O TA :

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii Financiare din străinătate.

In iuţi cgreadministrează
Ti ul*» : -sl adrjesa acesteia 9

_ ' „… ' (Lg IYT& C ( r& “FV „( „$

>“Galaţiul-iile indicate Sunt: (1) cont curent mu echivalente (inclusiv card); (2) depazit bana—tr sauechivalente; (3) fonduri de investitii sau echivalente inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cuacumulare (se vor declara cele aferente anului./ireal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată :: trturoracestora depăşeşte 5.000 de euro

N 0 TA :

Se vor declara inclusiv investiţiile şi panicipările în străinătate,

Etn't nt tiţiuţsocietateu &; eure persoana este Ti ul*' Număr;deştitţur — 'îVai“ac nărsnuasociat/beneficiar de împrumut p cota de participare— '

*Cnlegariile indicate sunt: (1) hârtii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni}: (2)acţiuni sau părţi sociale în socială/i comerciale: ( 3 ) împrmnumri acordate în nume pamant!/.



3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pean:

N 0 T .

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui tert, Imnuri achiziţionate în sistem leasing :i alteasemenea bunuri, dacă valoarea însumată :] tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele linaneiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în anul ' Şea'denf la» Î

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, dinpartea unor persoane, organizarii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sauinstitutii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decâtcele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro":
' '

Î
. . Sursa venitului: Serviciu] prestat/Qbieţl: I;. ' lţg griş;-C…” realm“ “……

numele, adresa generator de vénlt ' '
.

inimii”.
„— , .

l.], Titular

LZ. Sot/soţie

1.3. Copii

*Se avceptează dela declarare cadourile Şi tratatiile uzuala primite din parlezz rudelor de gradul 1 şi al JI—laa,



Vll. Venituri ale dcclm'autului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal ”incheiat(potrivit art 4] din Legea nr. 571/2003 privim! Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

& a'Î'reâliznt venitul Sursa venitului; . Sel'YlCllll'.
:. .. V“ :. numele, adresa generator 119.me1. Venituri din salarii

I.I.Titular

Moca fm Meaux/iq” (IM. Cow— ”“ii-i';1.2, Soţ/soţie PM; Pi flo ?q 2—
_

1.34 Copii

2, Venituri din activităţi independente
_2.1. Titular

I

2.2. Sot/soţie

3. Venilul'i din cedarea hlosinzei blunzrilur
3.1. Titular

3,2. Sot/soţie ( _

4 Venituri din investiţii
4.1. Tilulur

4,2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
S.I.Titular (gi/„Mei f…; "

gp… Jfţţ L
5.2,Soţ/soţie Nia/&q“ QTM' 253.“ Y

6, Venituri din activităţi agricole
„641.Titular MAR-gi“ [aly

… „(::.
6.2,Soţ/soţie 5'40716' &} Vii-Îl;



. „_ne âQrealizat venitul
… „ ,. . .

Sursa venitului:
Nume, adresa

Serviciu pré'jsta' '
generat'o'r iii—*îţîéiilr7. Venituri din premii şi dÎYIjOCul'Î de noro c

7.1. Titular

7.2, Sot/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot/soţie

8.3, Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactimlea saucaracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării

Semnătîra
v
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”53 Î/aym aud

DECLARATIE DE INTERESE

Subsemnatul/ upsemnata, p“ &. BILE/( [ 0 N
, având funcţiade "i il Cta NFşLQkL la QA p I\f'C—JPTV' Mf- ,CNP

, domiciliul

,cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundem ::

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri deinteres economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organiza neguvernamentale:
Unitatea

. . “
Nr. de parţi Valoerea tutela &

. , Calitatea deţinute sacrale sau porţilor sociale— denumirea ŞI adresa—
. . . . .de acţiuni 51/5311 & acm mlorl.l...…

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale, societăţilor comerciale, aleregiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de intereseconomic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvemamc'ntalez' '

Ilnltatea Calitatea deţinută Valoarea beneficii or— denumirea şi adresa—
7l…… .

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şilsau sindicale
_3. l . .

, ,

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau nemtii :uit'e,deţinute în cadrul partidelor politice, functia deţinută şi denumirea partidului politic
4,1 ...... //
5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute Oli itlateîn derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la buget ui destat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul esteacţionar majoritar/minoritar:
5.l Bateiidaluldeemuact numele, lmtitnţia Pmedmaprin Tip]! Data Durata Vai areaplmunielddamnum larima automatic mafost …lui încheierii convoiului tcglău

]



dmmiileaşi imeduitat oonuacmlui umtamiluiadusa mumuTimlar.

SOVSOiîe...........… /Rudedegiadullnaleîimlmului

Social—summamare; / ,
. „ .. danm .

nu…"nwmwnmaăş
civilelxoiişiumlewuwcietălicivile /
mkiwlewrzermdaenmuem
mămmawommi
mgmuuanmtale/Rmdatii/Asociatiin

” Pn'n rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.“ Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titu arul,soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contra stelesocietăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi mdele de gradul [deţin mai puţin de5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

\Data completării Semnă ru
“w… Lu..... .. ..... ?
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R.A.-A.P.P.S,

Nr. „(f—)?? / „cuiva— Eve/o—

DOVADA DE PRIMIRE

încheiată potrivit:

— art.3 al.(2) din Legea nr. 176/01.09.2010: „Declaraţii/e de avere se fac în scris, pepropria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantu/ui, ale soţului/soţiei,
precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere, potrivit anexei nr. 1. „

— art. 1 al. (34) din Legea nr. 176/01.09.2010: „ ...membrii consilii/or de administraţie,ai consiliilor de conducere sau ai consilii/or de supraveghere, precum şi persoanelecare deţin funcţii de conducere în cadrul regii/or autonome de interes naţional I'
— art. 4 al. (3) din Legea nr. Wei/01.09.2010: „În termen de cel mult 30 de zile deladata încheierii mandatului sau a încetării activităţii, persoane/e prevăzute de

prezenta lege au obligaţia să depună noi declaraţii de avere şi declaraţii de
interese. „

se adevereşte că domnul (d—

având funcţia de
COD COR _Ia

din data de ca urmare
a revocării din funcţie.

A depus declaraţia de avere la Sen/iciul Resurse umane, salarizare, organizare
al R,A4»A.P.P.S., la persoana desemnată prin decizia directorului general.

Declaraţia de avere s—a depus în termenul de 30 zile.
Persoanele prevăzute de lege au obligaţia să depună sau să actualizeze

declaraţiile de avere şi de interese ANUAL, cel mai târziu la data de 15 iunie-pentru
anul fiscal anterior.

AM PREDAT: AM PRIMIT:

NUMELE ŞI PRENUMELE: SERVICIUL RUSO ersoana desemnată :

AMAD” ww“ NUMELE sr PRENUMEL :

SEMNATURA: Www» Fifi/Wi

SEMNATURA:

Ma
„&

Data: 0-7 . /; MR?
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