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DECLARATIE DE AVERE

Suhseinuaiul/Subseuuiuta. Î/)N'4—f(7 ”(iC/W
, având l'uneţiude 0,6%??ka (MWh—ro)”, la SAX/v“ N'f-“f/"ZIAF

.(lutnieiliul ”711/6444” 4%. /<—”AJ-Z'l€"/C7£ .Zf
!) „41057 . Î/Ufî gluga-Hulu»

,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundereă îtupreuu cu liiuliliu” ileţiu următuarele:

ilnlllIC ' m\elcge soţul/soţia şi copiii aliaţi în întreţinerea acestora.
!. Bunuri imuhile

1. Terenuri
l\' () 'l' [\ :

Sc vur dceluru inclusiv cele aliate în alte ţări.

Anul
dobândirii

Cota— Modul de
dobândire

Atl resu sun zona C:tteg0riu*
Titu larullJSuprafaţa

* Categoriile indicate sunt: (I) agricol: (2) forestier: (3) intravilan; (4) luciu de apă: (5) alte categorii de terenuriextruvilnnc. ducă * află în circuitul civil.
*2} La "'l'irulau' menţiunea “|. în cazul bunurilor proprii. numele proprietarului (titularul. soţul/soţia. cupilul).iar în cazul bunurilor in cupruprietam cota—pune şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

N () 'l'.7\ :

Se vor dcclnl'u inclusiv cele aliate în ztllc ţări

Anul Cota— Modul de.. .. . . —. . '. * < . i ' 1)
Adresa sau mud („ungurul

tlobâutlirii Suprafaţa
parte dobândire Titularul

. .. …
»

„ / - V, 154”); '“? ', "'—.vaNé/Jmft / 2… < C.»?w 424,55»sz / Mihut—
, /
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Categoriile indicate sunt: (l)
producţie

La "'lilular" se mcnţionv "i. în cazul b
izu … axul imnurilor în coproprietate, cota-

apartamenl; (2) casa de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de

unurilor proprii. numele proprietarului (titularuL soţul/soţia. copilul).
parte şi numele eoproprietarilm'.

Il. Bunuri mobile
!. Autnvcliicule/autnturismc, tractoare, maşini agricole. şalupe, iahturi şi alte mijloace de transportcare sunt supuse îmnatrimrlării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire
%""Zf"/ZMW5A*/ fie?”?Z/é; www/Ve" % Pvc—CS iei/51195 now?/P!fax—Law…w „494me? Away/i 4 ;?o &} .„jp.;g„&—,p„„„g„y„„—

2. Bunuri sub formă de metale preţiousci bijuterii, obiecte (le artă şi de cult. colecţii de artă şinumismatică. obiecte cnrc fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoareînsumată depăşeşte 5.000 de euro

NOT/\:
Se vor menţiona toate bunurile aliate în proprietate. indiferent dacă ele se utlă sau nu pe teritoriul Românieila momentul declarării.

Descriere suma Anul dobândirii Valoarea estimată

ultimele 12 luni
III. Bunuri mobile, a căror valoare de păşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinnte în

Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s—a

înstrăinat
Forma

înstrăinării Valoarea

N



IV. Active final“, u'e

!. Conturi şi depozite banc; tre, fonduri (|L' investitii, fnrme echivalente de economisire şi investire.inclusiv cardurile de credit, dacă valuarca însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
N OT .

Se vor declara inclusiv cele allah: în b ănci sau institutii tînaneiarc din străinătate.

Institutia care administrează
.

_ . Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la ziŞl adreea acesteia

M 7%; x:;mare 41 Cc} Pc» /[—: Zam—„—

!Y'ulugm'iilu indica/U SI…/.' ( l ) cum L'III'L'III sau uchivulun/e (inch/Niv card): (2) ;la/„m bancar .vzmL'cllivuk'n/c; („l) jum/uri (la invexlilii .va" whim/en/c, ÎIIL'IIINÎP funduri privare de pensii .wm allz' .\'i.\'lemu cuUL'lllnlI/(II'L' (.vc mru/culturi cele ((fiu-unic ulm/nijia'cul anluriurL

2. Pl “uncutc, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumatăacestora depăşeşte 5.000 de cum a tuturor

N 0 T A :

Se vor declara iucluşiv investiiiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este
Ti “„ Număr de titluri/_ acţionar sau asociat/beneficr 'de împrumut p . . Valoarea totală lazicum de participare

*C'u/cgm'ii/u in:/iunie .vzml: ( l } luirlii de ml…zru Malouda (titluri de .v/al. terti/kum, obliga/iuni]: (2)(Mil/Ni nm lumi mein/c În .\m'iu/ă/i unlm'rciulu: (3) împrumumri tican/mc în multe pam-mm].



3. Alte active producătoare de venituri nete, cnrc însumate depasesc echivalentul a 5.000 de euro pe(lil:

N 0 'l [\ :

Se vor declara inclusiv cele aliate în străinatate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în benelîeiul unui tert, hunuri achiziţionate în sistem leasing şi alteasemenea bunuri. dacă valuarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele linanciare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare
„ ,110%ny xVM/< 20/5: 203/ 3%, 050 60

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau sulu-enţiouate faţă de valoarea de piaţă, dinpartea unor persoane. organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, eonipani sneietăţi naţionale sauinstituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli, altele decâtcele ale angajatorului. n căror valoare individuală depăşeşte 500 de cln'o“

. . . Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anualCine a realizat venitul
. „numele. adresa generator de venlt incasat

l.]. Titular ' r'“ ' " ' ' '

1.2. Soţ/Sulic -
'“ (

|}. Copii

, 4
“290 evrei)/1.7437 de la dec/urare (“(Il/4110171) „vi [ru/u(iile “nm/e primi/e (lin pur/eu rin/elor (Il! gradul I şi al lI-leu,



Vll. Venituri ale declar-(lumini şi ale membrilor săi de familie.(potrivit art. 4! din Legea nr. 571/2003 privind Codul fise

NOT/\:
Se vor declara inclusiv \'cniturîlc pFOVCl'illC din străinătate.

[__

realizate în ultimul an [isca] încheiat
al, cu modificările şi completările ulterioare)

Cine u realizat venitul Sursa venitului:
numele. adresa

Serviciul prest-at/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat[, Veni/uri (lin .i'ulm'ii

l.|.'l'itu|a|'
72 Ai!) …( ';; 156,5”w, „ .,fc. cam,—orb.,» _m warn/dee»? via/2% %')346'1 J.|.2. Soi/sana »… ,

727 Jae/hi WV) 52/3515 „Ma„ „„/JWC 621 423“ );[ 3 Copii
[WMA-c? 4) WW” %f-IRACO „s.:ry 47 . few CO

. Venituri din ac/ivilziţi independente
-7'/“1.'/,/71z€} 039/7473.

u

l\)

. l , 'l'itular

2.2. Soi/soţie

.l. Titular
3. Veni/uri din cu:lui'eujbluxin/ui Imnuri/or
3

3,2. Sai/soţie

J. l'wilm'i (lin im'unli/ii
44]. Titular

4.2, Sol/solie

Veni/uri zlin p…ii“5.

'5.l. 'l'ilulur

5,24 Sol/soţie

6. l'cnimri (lin uc/ivi/rî/î "griuri/y
641. 'l'itulur

6.2. Sin/soţie

un



Sursa venitului:
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul
cncrutur de venit

Venitul anual
încasat

Cine u realizat venitul
7. Venituri din pre/nii .,\'l' dir/jocuri de norm-
7.l. 'l'itulm'

7.24 Sol/solie

7.3, Copii

A'. Venituri din Ulf!) XHM'L'

84]. Titular

842. Soi/soţie

8.3, Copii
€“, .( PCM?

5

Prezenta declaraţie constituie act public ŞI răspund potrivn legii penaleyem inexactitatea sau
/

caracterul incomplet al liilicillr menţionate. / „)» ;Data completării Sâm—3%„;

(:
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!!!/„ ',„yf zl.- z/

DECLARATIE DE INTERESE

Su bsemnatul/Subscmnata, 71}N417; % LCJ'A/W.
(le j4/éfr' * (www/grec »; la …S/é /\ Mer-714!CNP? 13407 (&7743. dmnicilinl Acea/(7.41 ,; ] JJ, ") , ),. „q,/„,z au ”'.—7 .JF]? 80; 5,0 :, 4—4“ O f. 4; Sc; „5

.
J 4]? DE"

. având funcţia

cunoscând prevederile nrt. 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 asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a
..

&

4.1
_ Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale— dcuumueu şi adlcsa * . , , . . .

_„,… ,f _ _” ,Î _,___ _ fi „ , „ r—' _geénuuL _şl/sau a acumulat1.11.5ng & 4Vi se __/%zf€/4 ;»ZM' / „, „L. (mea—N' ; afi/V UJQF 37 44 (., 5110947 +14»; 11

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administi
regiilor autonome, ale companiilor/socictă
economic. ale asociaţiilor sauîuudaţ

; i »
< —

— <-

1
." “….“ Calitatea deţinută Valoarea beneticnlor— denumirea ŞI adresa *

'are şi control ale societăţilor comerciale, ale
ţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interesiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/suu sindicale

4. Calitaten de membru în organele (Îe conducere,
deţinute în cadrul partidelor poligee,

administrare şi control. retribuite sunineretribuite,|
si… ——

funcţia deţinută şi denumirea partidului politic

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile,exercitării funcţiilor, mandatelor sau (letnnităţilor publice linanţatcexterne ori încheiate
,' mnjoritar/minoritar:

. , . _| S,! lhieliciştuldewnumtzmunele. Î * hulituţia gugaluianin l V'Ijgul ] Dita i Duuunfi Valoalvn J
I

obţinute sau at'IaÎce în derulare în timpul '

(le la bugetul de stat, local şi din fonduricu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar
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Dxmumcle'dmumiimşiadaxa arătau—lamă: Lima,—afin
l
mnttztotuluir încheierii mnmvctului

_
totalăa-

tlutumitutşi încredinţm mthztcullui conuztcutlui_ _ ,
adresa mumu! \

'Iîullm',...,....…...
I

[am...

\

RucEicérÎdul l”a anunţului—"

&tcictătimtnm &!“me fi * “' éllllDli/illă/AStXîl lâmiliale'Cabinete
indhridualambinctcawciat: wiwîti

.civile ]nntîzsiomtle sat socictă
4pmtisionale cu liquutxlqe limitată alte Î

datăşauăptulZ—„s deawmu'Otgzmirtţii
\

i lmtl\l'llu\lt}tll11|u FluttQQ'Asoeiaur' ;

” Prin rude d…»…m/ [ se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.:) Se vor declara numele. denumirea şi adresa heneticiarului de contract unde. prin calitatea deţinută, titularullsotul/sotia şi rudele de gradul [ obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5.

t
. . f / . .

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrtvn leg, nenule/pentru inexactitatea saucaracterul incomplet al datelor menţionate.
, ,;
l l/V'
\ /Da ta completării \\ …“ lătu ra
\}.V'“.
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