
CLARA ŢIE DE A VERE 

cunoscând prevederile 1. rt. 292 din 1 dul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu fammay deţin. urmă 1 arele: 

I 
... „ .„„„„„„„„„„„ „ „ .. „. ! 

* 1) Prin familie se înţ~lege soţul/soţ şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 
I 

I. Bunuri imobile I 

1. Terenuri 
NOTĂ : 

I 

Se vor declara inel siv cele aflat 

A111 l 
dob,ârulirii 

----/ 

Cota-
Suprafaţa; ~rte 

Modul de 
d®ândire 

* Categoriile indicate şunt: (1) agrJ l; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se află lln circuitul ci ·l 
- *2) La "Titi1lar" se md,nţionează, în azul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în C:oproprietate, ota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele' aflat~ în alte ţări. 

-Adre~a şâll zona e~te~ria* 
An l 

Suprafaţa 
Cota- Modul de 

T'tu arul1l 
dobândirii parîe dobândire 

11 . .......__ 

I 
/ 

/ 

/-
I /"' 
I 
I 
• 
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* Categoriile indicate i sunt: (!) aJ a 1ament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie. I I 

*2) La "Titular" se mefţionează, în [cfzul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în qoproprietate, ota-parte şi numele coproprietarilor. 

: I 
II. Bunuri mobile l I 
1. Autovehicule/a~toturisme, ~l)'actoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

t ~ t '· r „ tJ,i: 1 't l .. care sun supuse mma 111cu aru, po "ţ"I 

! I 
egn 

~ " Natura Măl.'cn Nr. de bucăli Amil de fabricaţie Modul de dobândire 
I I 

„ '~) 1/trirf a~.~f (}?'& .~. ,.-Cf)' ••. a<.fk:-t- f(t·~€ 
I 

I 

I 

2. Bunuri sub irmă de ml ale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 

numismatică, obiecte are fac pat· e din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5.0QO de euro I i I 

NOTĂ: 
Se vor menţiona ate bunuril1 . aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

Destde1~e suJ narâ j .t 
Anul dobândirii Valoarea estimată 

,.__...,, 

1 1 / 
I I / 

I 

I / 
" 

III. Bunuri mobil V I oare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în ~, a caror vr 
ultimele 12 luni 

I 
Natţloi l>unul\li Daţa , 'Pet:soana către care s-a Forma -

VaJQ-area ' 1; 
rnstrâit1at înstrăinări. t msttăinat înstrăinării „ 

-7 
I 

I 

I/ 

2 
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-



I 
I 
I 
I 
i 
I 

IV. Active financi, ~re 

, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
}area însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro inclusiv car~urile de cn dit, dacă va . ~ ' 

1. Conturi şi depozite bancI 
N O T A: 
Se vor declara inclljlsiv cele afla :f 

, I 
în bănci sau instituţii financiare din străinătate . 

lnsţituţia care aq:tni ni§treaz§: 
, I Tipul* Va Ula Des.chis în anul SOld/valo1tre bt ' · ' 

şi~ad-resâ a,tfil! t~fa '•' 

I 1 1 ,-----I ) I 
I / 

- · / 

// 

I 
( 

*Categoriile indz cate sunt: {j) cant curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fondz ri de invest' ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declar a cele aferen1te anului fiscal anterior). 

2. Plasamente, hîvestiţii dir o e şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: J 
Se vor declara in {usiv investir le şi participările în străinătate. 

Emitent titl:u/soGieta 'e.a. Îl) ca11e p' soana es-te Număr de titluri/ 
· I T inul* 

ac!fo:bar sml Mociăt/ nefi0iat d,eîm1n·umut r- cota de at"ticipare 
Valoare.a totală la zi 

*Categoriile indi~ate sunt: 11 
acţiuni sau părţi sociale f n societăţi c 

hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
.erciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 
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3. Alte active pr ducătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 
....... ..... .... ...... .. .... ... .... ....... ... ... ~· ... :-:--.~ .. ... ... ... .. ... ... ..... .... .. ...... .. .. ..... .... ... .... ... .. ... .... ... . . 

············ ······ ··· ·······••1•••···· ····· ·····••;/:••···· ·· ·· ······ ·· ··················· ··· ·················· ············· ···· NOTĂ: I 
Se vor declara inclusi rv cele aflate f l străinătate. 

V. Datorii I 
„ • I 

Debite, ipoteci, g2 ranţu emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 
asemenea bunuri, dacă valoarea îns ~1 mată a tuturor acestora depăşeşte 5,000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inelu siv pasivele ~lanciare acumulate în străinătate. 

·' '· I 
Creditm ' Contrac at în. anul Scadent la V Ioan! 

I ·----I IJ 
.I 

// 
/ 

/' 

VI. Cadouri, serv leii sau ava~taje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, ~oci etăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româll eşti sau str~1 e, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, fl căror valoar e individuală depăşeşte 500 de euro* 

I 
Cine a realizat veni ul 

$ur8a veh i tului~ s vi iu p1·est!rt/Obieet ) ·en·tul · Ufil 

numele., adres-a generator de vtmit :nc~sru 

1.1. Titular . .........._ 

-·i--

) 
1.2. Soţ/soţie I 

I/ 
/ 

// 

1.3 . Copii I I 
I 

*Se exceptează de le declarare C•(dourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-/m. 
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I 
VII. Venituri ale f eclarantul~i şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 

(potrivit arl 41 din Legra nr. 571/2 , 13 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

fOTĂ: I 
provenite din străinătate. Se vor declara inch siv venituril© 

I 
„ .• 

Sursa cnitulw~ Serviciul prestattObieetul Venitu! anual 
I• Cîn:e a l"ealizat ve11 itul 

num~l-e, ildresa generator devenit încasat " : 

1. Venituri d;n salarii 

1. l. Titular I . ,; ' 

~f15~cc?r<-t. , l01zU.ii '1 / ~ -+- c -tl, '" ~~ ' 1, , .' J;G.,, ~"--- , · ct1 ft~· .)OCl1 ~ f ) t .l ();_ . . l- k-Nt- . 1.. · ;~Cl. t-h.u,. ljQ Q)O. 

1.2, . Soţ/soţie ,, 
' :; I i li ,'} li 

-:H.t.4--lt„t 1..t1 lJeftJ v-. ( ~(!'../ ,f}Jrz ~fl\Ut.U_G!Z ,,j{t Jlqi_f /)J!(Bţl 
I 

'0\ ~1t1.YD} H l l __ -I v :..JV 
1.3. Copii ;/ 

I I I 
I /) „, .,, l /') .... ~ 

cf fâ\/.;r/cq ,_ kl~JX/4~~ ~lj{JMPULtlC( Jlec,l!;Ci UJZf.; l 

6 o-JtfJJcue Jf.o,:>C _,., !lt: ~ 
2. Venituri din activităţi 'ndependent~ !I I 

2.1. T itular I ·--I // 

2.2. Soţ/soţie 1 / 
/ 

3. Venituri din ceda.rea} l ' 1 ' l I '[ I 
.. ' 

IJ osm eI. nmţlJn or -
3. l. Titular I 

11 / 
3 .2. Soţ/soţie I / 

I / / 
.. , . 

4. Venituri din investiţii ' 
'"' 

4.1 . Titular 11 -~ 

I) 
: 

4.2. Soţ/soţie ! 11 
,/ 

'-· 

11 ~ 
5. Venituri din pensii 

ţ,;C. 

'-l .• , !' 

5. 1. Titular ·- ) 

I / 
5.2. Soţ/soţie I 

,,./ 

/ 
,,. 

I 
I / I 

' 
6. Venituri din activităfi ::igricol e 

I . 
-6.1. Titular ) 

I / 
6.2. Soţ/soţie / 

/ 

5 
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7. Venitiwi din premti ş.i diiijocuri d 

8:e1·vidnl 1tn·est~~bieetw 
o:efteYatror d'e venit 

V:enftul im u1a I 
înc_asat 

7 .1. Titular ---------
7 .2. Soţ/soţie 

7.3 . Copii 

1 1 

8. Venituri clin a.lte surse 

8. 1. Titular J 
8 .2. Soţ/ o ţie 

1 1 

8.3. Copii 

Prezenta declaraţie constitu~ act public 
caracterul incomplet al datelor mer 'ionate. 

Data completări . 

,µ.:.„12d .. ~„12.c.4cJ, 

/ 

şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea s:i 
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cunoscând prevederile art. 326 din odul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

Unitatea 
- denumirea şi acl!es~ -

Calitatea deţinută 
de ac iun.i 

1. 1..„ .. 

2. Calitate1l de mettll:h-:u îii organele de conducePe, administrare .şi c.ontro ale .soeietăfilm· CQtnel"chtle'" .11 

regîi4lr autoneJnţ„ ale oompiu;rlilo:tr/:s.o.ciet~t:ţilor naţionale, ale in-stîtuţillo~ d~ credit, ale grupurilor de intet 
econo.micj ale. as'oda iilor sau fun~ ·uor <rri a~e lil.t0:r or. fil'niza i) n~ uve'rnamentate: 

Unitatea I 
- denumirea i adreşa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1 „.„ . ------

4. Calitatea de memlnm în organele de conducere, administrare şi c&ntrol1 etribuite sau nere_tribm1 
~fo inute ·ÎD câdrw ariidelor oli re<; func ia de jnlltă i ţl~num-irca 

4.1.... .. ~ 

1 



5. Cantra:de., inclusiv cele de !a-sist~hţă j'tWidtcă, consultanţă juridi~, con$.ulta'n:ţă şi civile, obţinute ~ri afla 
în del"ulare fo. timpu.I e~r-ţitlrii func@lot, nuind-atelor sau demnităţilor pul;Jliee finan.ţ;:t:te ~e la b.ug-e;tul ( 
sta1t,Jo:ca1 Ş:i din forr~hl'rl ~l.iterne. ,Jri iucb;e~~fe eu s-Qcietii>ţi cf)mţ:irciale c;u capital de stat -sau und~ statul es 
ac ion~r m;.a:· o~itar-bnlnorifar: I 

5 .1 Beneficiarul de contract: numelei 
prenumele/denumirea şi achaia 

Trtular ..... „. „ • . „ . 

SoVso~e .. .. . „ .„ ..... 

Rude de gradul 11) ale titularului 

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
' ltorizmă! Asociaţii :fumiliale/ Cabinete 

11Jdividual cabineten~"'= ·~ e, Cl.'A)I.,=, SOCl~ 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspurxiere limitată care 
~profesia de avocat! Organizaţii 

Nemarnentale/F „ AroCi „ J 

Insti1uţia 

contractantă: 

denumirea şi 
adresa 

Proc:OOura prin 
Data Valoarea 

carea fost Tipul 
încl::rierii Durata 

totală a 
încreclinţat contrnllui 

contractului 
contmctului 

con1ractuh 
contractul 

--------

I) Prin rude de gradul I se înţe~l l e părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
2l Se vor declara numele, denu irea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul 

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţE'n contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la c e declarantul împreună ci soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, i diferent de modul de dobândire. 

Prezenta declaraţie constitui I act public 
caracterul incomplet al datelor me ţionate. 

Data completării 

d;2.: .. rlJ. .. ,.(Q.1?t2.o. ... 

şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

. . , 

2 




