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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata,
de "9-7-)  la  ofigiw 

, ( 
CIVP (r,4:t 0 9,24-7(9 C  , domicilitd  oPŞ-147-77;'' 5- 5) 

, având funeţia 

cunoscănd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaraţii, declar pe proprie raspundere 
că impreună cu deţin următoarele: 

*1) Prin familie se lnţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi 1n Intreţinerea acestora. 

Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ.: 
Se vor declara inclusiv cele aflate 'in alte ţăr 

dresa sau zona 

-, 

) 

Categoria" 
Anul 

 dobândirii 
Suprafaţa 

Cota- 
parte 

Nlodul de 
dobândire 

l'itularul I) 

- .9 
. 2-0, / 

,--------? 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) a.lte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se află 1n circuitul civil. 

*2) La "Titular" se menţionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 

iar In cazul bunurilor îa coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări. 

Adresa sau zona 
Cate" l'ia''

.1.nul 
dobândirii 1-11)1-`11'aţa

Coin- 
parie 

Modul de 
dobandire 

Tnuland 

7 Le)-217;77; ,V,C_ s -,(5- 2_ 
, . 
-, ,,c-2 167,97 , ,z -7?-- 4,9,,, .(k-r;-.4"4,

) 
, - ---2.- ------ <----)._ z ---..._ , 



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

*2) La "Titular" se menţionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar in cazul bunurilor 1n coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

11. Bunuri rnobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace  de transport 

care sunt supuse inmatriculării, potrivit legii 

Nalura Nr. de bueă i Anul de fabricatie 

2-w 

Nlodul de dobândire 

2. Bunuri  sub formă de metale preţioase, bijuterii,  obiecte  de artă şi de  cult, colecţii de artă şi 
numisrnatică, obiecte  care fac  parte  din patrimoniul cultural naţional sau  universal,  a căror valoare 
insumată depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dacă ele se affă sa,u nu pe teritoriul României 

la mornentul declarării. 

Deseriere u Anul dobândirii 

3 

Valoarea estimată 

Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000  de euro fiecare, şi bunuri imobile instrăinate 
ultimele 12 luni • 

Natura bultultri 
instrăinal 

Data 
instrăinării 

Persoana eătre care s t 
instrăinat 

Forma 
Valoarea 

instrăinării 

'---..----



IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea histimată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

l nIi tU1 i eare administrează 
ad resa Icctcii VAlin n til 

*Categorille  indicate  sunt:  ( 1 ) cont  ezirent  sau  echivalente (inclusiv  card);  (2)  depozit  bancar  sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţil sau  echivalente,  inclusiv fonduri private de pensii sau  alte sisteme  cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anulut fiscal anterior). 

2. Plasainente, investiţii directe şi hnprumuturi acordate dacă valoarea de piaţă hisumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv nestiţii1e şi participările 1n străinătate. 

Emnent litlulsocietatea in eare persoana este 
actionar sau asociat/beneliciar de imprumut 

' mul* 
Număr de titluri/ 

cota de participare 
Valoarea totală la  zi ' 

4••••• 

e 

s ,.... 

*Categorille indicate  sunt:  (1 ) hărtii de  valoare deţinute (iitluri de stat, certificate, obligaţium); (2) 
acţfuni sau părţi sociale fn societăţi comerciale; (3) finprurnuturi acordate in nume personal. 



3. Alte active producătoare de venituri nete, care insurnate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

..•• ••••  .. • •  • .•• ••• • . • • • .•, • 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străină,tate. 

" . . 

V. Datorii 
Debite,  ipoteci,  garanth emise in beneficiul  unui tert,  bunuri achizitionate  In sistem  leasing si  alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Creditor Contractat in anul ticadent la r 
Valoare 

-, 

49/ 'L--
2e(2( ,202 5 / 30 (9047 /:,:?--; 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje  primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea  de piaţă, din 
partea  unor  persoane, m•ganizaţii, societăţi comerciale, regii  autonome, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

Cine i  realizat vendul 
Sursa venitultd: 
nt.1111C1e. adresa 

Serviciul prestil/Obiectul 
g,enerator de venit 

Venitul arillti 
încasat 

1.1. Iititlar  . 
-------7.-

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se exceptează de la declarare cadourik şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-ka. 



VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completărde ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cine a  realizat venitul Sursa venitului: 
nuntele, adresa 

Serviciul pretattObieetul 
,t-?,etterator tle venit 

Venittil anu 
incasat 

l. 1 ',,,nirriri Jur ithrtil 

1.1  Titular 

p.~---  ci770------"; (5-4"‹ p7F.-----p(-c_
1.2~oţie 

4,7,,c27. ‘k(A-1\44-- (.-.) ( /-(.4- 5~-€ ?4 ) ,c2Şt- s-c)(72._. 
1.3. Copij. 

e2c) 
2. ( -,,iiii,l(ri din ,wiivii,-1(1 111,1,,p,›,1,/,,,i(c 

, 

2.1  Titulat _. -----... 

--------) 
2.2. Soţ/soţie 

intrwr din cv,47)•,,/ .1 / ,,7(c,  / rimirdoi. 

3.1. Tnular _
„----- ------------s-

3.2. Soţ/soţie — . ------------- 

4.  1 L';////0-/ cllIl 117V('M'I(11 
l—
4. 1 l'Itular F -

-,,------

4.2 Soţ/soţie _..... ,......---- 

..5. i ,:intriri dm /),:nwi 

5.1. Titulal ...------

5.2. Soţ/soţie _...---..--------

i ',:///////7 dril ,r, //rir:/(i ,i,,.._;ivcoic 

6.1  'I tutlut 

6.2. Soţ/soţie 

5 



Cine i  realizat venitul 
Sursa vennului: 

Nutne, •, tdresa 
Serviciul prestat/obieetul 

enerator de vend 
Venittd anual 

ineasat 
L'1117111.1c/In plVt11/1 1(17/11 Jr.h. '11/7 de> /10101' 

7.1. Titular 

7.2, SoVsoţie 

7.3. Copii 

I 'L'Il11111-1c/111 ,111(1 .V1(1'St: 

8.1. 1 itulai 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

Prezenta declaraţie constituie  act public • si răspund potrivit  legii  penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor rnenţionate. 

Data cornpletării Semnătura 
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DECLARATIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata  ("4:71): 1'51 C--12)7-091-r1-8  avănd funeţia 
de  z(c' -k-c7)*J 2- "7 - ?' la  Sic-( Cfi flq<5-'&75c -s 

CNP ţ <7-g  (73 (2` .2-1-7 'Q79C , dornicilnil 9 7e. C~; 

cunoseănd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in deelaraţii, deelar pe propria răspundere: 

1. Asociat sau acţionar la societati comereiale, companiiisocietati 
interes ,,, eonotnie, preeu 111 şi membru jn  :Isoe-kilii, f utidatii

Unitatea 
-,-. denunnrea şi adresa - 

nationale, institutii dc 
sau alte organiza  ii iţeztivernarnentale: 

eredit, grupurţ de 

Calitatea deţinută 
Nr  de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 
1.1 

—,---- --,...„) 

---------
------------------

2. Calitatca de membru  in  organele de  condueere, 
, regillor ..ill tonom e, ale compandlorisocielătilor nationale, 

econonde,  ale asveiatiilor s.att funtiatiţior ori ale altor 

Unitatea 
-- denunnrea şi adreSa - 

idministrare şi control 
•ale institutiilor 

organizatii neguvernamentale: 

Calitatea deţinută 

ale 
dc credit, 

societăţilor 
ale <,4rupurilor 

Valoarea 

eotnerciale,  :.ile 
de  interes 

beneficiilor 

2.1   
__..., 

,,,.....- ,-------

,------ ---

3. ('aliiat ea de membru in cadrul asociatiilordtrofesionale şiisatt sindicalc 

,----------

4. Calitatea  de  membru in  organde  de conducere, :ulministrare şi control, retribuite  satt ner?tribuite, 

deţinute in cadrul partidelor politiee, funetia detittută şi 4nurn)rea partidului politic 

4.1 

---) 
_.--

5. (  ontraete, inclusiv eele de asistentă 
in derulare in  timpul exereitării 
stat, local şi din  fonduri externe 

actiona - majoritariminoritar: 

juridică. consultanta 
funetillor, mandatelor 
ori  inchciate eu 

• Iwituţla 
contractantă: 

juridică, 
sau  demnitatilor 

societăli comereţale 

Proceduraprin 
carea fost 

consultantă 

eu 

şi eivile, 
publiee  tinantate 

capital  de stat 

Data 
incheierii , 

obtinute 
de  la 

sau unde 

Duiita 
contractului 

ori allate 
bugettd  de 
statul  este 

Valoarea 
totalăa 

5.1 Beneticiarul deconin1[1: il[ unele, 
prenurnele/denumireaşiadresa 

Tipu1 
contractului 



denumirea.şi 
adresa 

inctedinţut 
contractul 

contractului contractului 

Sot,/soţie ............... 

Rucle de graditlI» aletitukului 

ţ v 

Societăţi ozmeiciale/Petsoanăftzică 
autorizată/Asociaţiifantiliale./Cabinete 
individual.e, cabinete asociate, societăţi 
civileprofesionalesausocielăţicivile 
profesionale cuipd miia1ăcaie 
desftşcarăptofesiadeavocat/Ownizaţii 
neguvemamentaie/Fundaţii/Asociaţii2) 

1) Prin rude de gradul 1 se inţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

soţulisoţia şi tudele de  gradul  I obţin contracte, aşa cum sunt  definite  la  punctul 5. Nu  se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul impreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobăndire a acţiunilor. 

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

Data completării 

V, 08 

Semnătura 
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