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DECLARATIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnnm,
___

?J/QVU QOXW/ţ Q&Q—“(făi—
, având “…cu“de C&A/7741672… *“ *

la 53464- îSC/GOV/ ':T/ Fifi—, ,
CNP

_ 0724290459 ,domieiliul âéîéWâf/ŞÎF , v/cy'âfoc—j ME 43"
?“»(JJ-ffr} Wl—

,cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundereîmpreună cu ' milia') deţin următoarele:

' ) Prin familie se înţelege sotul/soţia si copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

1. Bunuri imobile

]. Terenuri
N () 'I' A :

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Anul Cotu— Modul deAdresn sau zonn Catcgorin* dobândirii Suprafaţa parte dobândire Titularul”
! ._. , .

, _ , ![kJPnglţIV/O/(zwg' 5 (m,/0 cfîiéwn 470% mmm/ăe %w row—M„'%-”i „<;

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuriextravilane, dacă se ailă în circuitul civil.
$?.) lx 'Titular" se menţionează. în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietariior.

2. Clădiri

N () TA:
Se vnr declara inclusiv cele allalc în alte ţări.

. Anul Cutu— Modul de1: *
- 2

Adresa sau zona Categoria dobândirii Suprafaţa
parte dobândire Titularul )

"RIL—J. -: “_ - x', …, »:66%, Vega/ww; 2, 21010 && La? Măr/wwe? fuera/exm—
, 4erMy

afişări]? '
_r") ! 7— J? 121»

, — ' ' /
[3 V a 497»; 755113

57!” "p/ro.
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii enmereiale/deproducţie.
) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul).iar in cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele eoproprictarilor.
II. Bunuri mobile
[. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transportcare sunt supuse înnmtrieulării, potrivit legii

Nntu ra Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cu", colecţii de artă şinumismatică, obiecte eure fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoareînsumată depăşeşte 5.000 de cu ro

N O TA :

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul Românieila momentul declarării,

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

… - ,. 4Ill. Bunuri mobile, a caror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinare înultimele 12 luni

Natura bunului Data Persoana către care s—a Forma.. „ … … .. .. ,… .. … .. Valoareainstrainat instrainarii instrainat mstramaru



lV. Active finunciz c

]. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
N 0 TÎ\ :

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate,

Inn-tut…”””“…me Tipul* Valuta Deschisîn anul Sold/valoarehlzi_ şmdrvéweea

w'Camgariile indicate sunt: (I) mm care”! sau echivalente (inclusiv card); (2) depozil bancar sauec/iii'alenle; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inc/V.VÎijnduri privu/a de pensii sau alte sisteme cuaci/nmlu/v (se vm' zlcclm'a cele qfi'renle anului fiscal anterior).
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţacestora depăşeşte 5.000 de euro

ă însumată :! tuturor

N 0 'I' [\ :

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este
actionar sau asociat/heueiicinr de împrumut

. Număr de titluri!4.
,. ,Tipul cota de participare Valoarea totala la 11

a=Calegvriilc indicate „mai: (l) hzir/ii 1/0 Valoare (le/imite (lîtluri de sta/, cer/ificale, obliga/iuni); (2)(iu/iuni sau păi-[i mciale în societăţi comerciale; (3) împrunmlzlri acordate în numepelicanul.



3. Alte active producătoare de venituri nete care însumate depăan: şesc echivalentul a 5.000 (le euro pe
»»

Se vor declara inclusiv cele aliate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing şi alteasemenea bunuri, dacă valoarea însumată :! tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTA:
Sc vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Î Creditor Contractut în anul Scadent la Valoare

ZON- ZOÎxi //'2„ are)“

„, ,… A 7._ „, … _, _
J

Vl. Cadouri, servicii sau avantaj :: primite gratuit sau subventionate faţă de vale de piaţă, dinpartea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi nationale sauinstitutii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli, altele decâtcele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

. . . , 't ': t ' ' 'Cine a realizat venitul Suna veni ului %rvrelul prestat/Obiectul
numele. adresa generator de venit

I.LTilular

Venitul anual
încasat

1.2. Sot/soţie '

|.3. Copii

*Sc excep/eau? de la (lac/urare cadourile ,vi lra/atiilc' uzuale primi/e din partea rudelor de gradul I şi al ]]»lw



Vll. Venituri ale deelarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat(potrivit ml. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu nlodifl şi completările ulterioare)
NOT/S.:
Se vor declara inclusiv veniturile provcnhc din străinătate.

Cine :) e'lIi7'lt venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual!' ' " numele, adresa generator de venit încasat
I. Veni/uri din .va/arii
l .

I
. Titular

: Mfexju www 62633" 1% saavu/2:31 %; „<a/' 1,4 I;]142. Sot/soţie

»?—

%GW am: %:er /SU aim/w ,kawa 5% Wo
11.3.Copii

ţii/iw wm- %'MMW/ / ”MJ/'

324 I
, Titular

(1.2. Sol/soţie

34 Venituri din cedmwafolosinlei bunurilor
3.l. Titular

3.2. Sex/soţie

4. Venituri din inve.s'li[ii
4.1. 'l'ilulur

4,2. Sin/soţie

5. Venituri (lin pein-ii
5, [. 'l'ilular

542. Sol/soţie

6, Veniruri din activită/i agricole
6. l. Titular

6.24 Soţ/soţie



Ci e :) real" … venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectii! Venitul anualn "'
Nume, adresa generator de venit încasat

„7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
î7. !. Titular

7.2. Sot/soţie

7.3, Copii

8. Veni/uri din al/e SIN'SU

8.1. Titular

Mex/a' &wa CON/76467 //'\/c'/f'/'/8/(JZ€ … \Wiif/ cow fz. 0on8.2. Sot/soţie

8.3. Copii

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

Data completă rii

….2.!f..0 ;;92/
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DECLARATIE DE INTERESE
—

4.7
. , , , __ „.Subsemuatul/Şubseumata,

, __
27? ['A/U »Câxké'N/i' Q&A/f;"

, „vând funcţiade (Ira/wM)!— S€+ [„ H+ seem/a'??? ,CNP .gZéRV/ZJÎHOi/é/ „domiciliul Zăâgîf'grvil , \b'b/î“%îf€7'l,w*\/f€ \

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
I. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri deinteres economic, precum şi membru în asociatii, fundatii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a. 4 Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale
— denumirea şn adresa

. . . 4 .de acţiuni şr/sau a actiunilor

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, aleregiilor autonome, ale compomilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interesjetţnomie, ale asociaţiilor sau fundatiilor ori ale altqrorgnnizaţii neguvernamentale:Unitatea
— denumirea şi adresa — Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor2.1..…

3. Calitatea de membruin cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale3. l ..

_)
f4. Calitatea de membru îu orgnncle de conducere, admiuistrare şi control, retribuite sau neretribuitc,detinute în cadrul partidelor politice. funcţia deţinută şi denumirea partidului politic4.1 ......

<5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, cm… şi civile, obtinute ori aflateîn derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul destat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul esteacţionar majoritar/minoritar:
S.IBmetîdamldccmmltnumele lrstituţia

“

Ptooeduraprin 'npu! Deta Dwata Vaitxummeumclddmmtirmviadum
oontradantă' ametist contractului încheia—ii Lenmuului tmalăa J

]

panraz
Rectangle

panraz
Rectangle

panraz
Rectangle



dmumirmşi
A

gindim-[* '
.conuzmlniadam

_ minimul
'l'llulur. . ,. „

Rudcdcgndul [”aletiuxlarului

Suck 'cmmiale' Pustxmă llZÎCă

unanimă/Asociatii lămilialdeimlc
individuale, (11ch asrx'iatc, socidăti
civilclxoliaşionalemusncicuăţi civilc

|nnlizx1'omle cu ră—ptuxiac limimrăciuc
dtslăşomă pioiisiadeuvtun/Orgmimtii
&wmmmiluld Fundaţii/Asociaţia

_ _ _l
') l'rin rude de gradul [se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.” Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului (le contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,soţul/soţia şi rudclc de gradul ! obţin conlractc. aşa cum sunt delinite la punctul 5. Nu sc declară contractelesocietăţilor comerciale pe acţiuni la care dcclarantul imprcnnă cu sotul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării

..fo Ol %0 '..
/Semnătura/'
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