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DECLARAŢIE DE AVERE G52ljS:or/i? 
ilVMI� Mlt/1J,€L-ţ1 -�Af/7'. , , având funcţia 

la MlfJIS1€JW,f--ebUC?f\TÎG-(
, domjd)iul 

r 

 

cunoscând prev erile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că Împreună cu familia1> deţin următoarele: 

* l) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Categoria• 
Anul. 

I dobândirii 

3 o200,b

b!- , 'Modgl de 

I �IC 
----ţ----ţ---:;t-f-;;;t;J.������'77:ii:,� �
,1 dl,Orfl,n 

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

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

2. Clădiri

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

r.o t · • 4nu1 s r: t :ua �ona I a'otiânaini upra • �:

1 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal Încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

I' 
1, Clg_e tţ �t!Yenl�]j' ... -- - .
1. Venituri din salarii
1.1. Titular 

!°18MiA M/#'tf E&1- 7if NI .,ţ-
1.2. Soţ/seţie-

/,e,;Mi,+ 
' 

/0/V{;i-L 

1.3. Copii 

I 

I Sqr.ia venitulul: 
.• nuinele._adr.es�.

- -
I 

M. 51-sm. G-� 
���V.:,. -� 

M�N 
I 

2. Venituri din activităţi indepen<!ente
.

2.1. Titular

/ 
2.2. Soţ/soţie 

3. Venih!ri din cedarea{olosin/ei bunurilor -- -
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie 

4. Ven{turi,d(n in�tiJii
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii - -
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie 

ţi. V. �ituri jjin activităţi agricole .. 
6. I. Titular

/ 
/ 

--
-

_/ 

-

/ 
/ 

. 

- -- -
./

� 

•. 

'Serviciul prestat10biecml1 
,e:enerato� de venit, 

-

S,tL,t/21� -fi�� 
-

.sot...dA 

-

--

·- . . 
--- --

-

.. 
-""" -

-

Venitul•aJţ�al 
încasat 

/14.360 CEI

116:r ()t:J-? tf. 1/

II

I 

, . 

i6.2. Soţ/soţie 

s 



- - ,_ - Sursa veaµfqlui: S�rvic1ul prestat/obiectul V enityl ,an l!al 
I Ginţ,a realizat;venltlJl 

Nume, ailresa e:enefator de venit încasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7 .1. Titular

/ 
7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii / 

-
-- -- -

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular 
-

8.2. Soţ/&Qţie- . 

f�iMiA iO�L MJ.h/J Nf)/!,,17,M M ,1,1iYJIIJA 1:,24/o t..e1 
8.3. Copii I 

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

Data completării 

.r!2.:.C?.f.".;.�#.. .... 

Semnătura 

........ �� 

() 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

6g3o/�ol'4J/ 
Subscmnatul/Subscmpat.a, IRI MIA Ml#fl€°64 - Ml'(/ lA • , având funcfia 
de ;jeF .se-12,,Vlcr C/ Ia MIIJIS7Elo/'-- �lei_ ,

s7P. /tfJ17-f€
(. 10  '

CNP              , domiciliJl)   
, 

cunoscând prcvcd rile art. 292 din Codul penal privind falsul in dcclarafii, declar pe propria răspundere: 

t. 4;&o��t; sag a,9.ffon@i la so:cietiJ! comen:1!1�, come!nili'Socletiţi1 naţional� instituţii ile creau� gr,upuri de
: interes economic. nr.ecum sl.1 memtir.u. ÎlfdLco1Dttt fundafil, sau; âlte o- 4

• -:: neauvei::naineiitale: 
Unitatea I Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 
de actiuni şi/sau a actiunilor

1„1 ............. -

_...,-
_/ 

/ 
-

/ I

/ 

2-. �tea ae membru; în of.ganele de conducere, admliilsti:are fi: control �le soclef:!tilcm comefciale, jle
re,gilloii -autonome, ale comp�llof/s�plot nafional� �e instituţilţor de c:recllt, --afe igrupurllo1: de int'ţr-es
economic.1ile�t.tillor sau fundadiloP.c,ri,âJe alt.oi: omanizadtn�vernamentale: 

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denumirea si adresa -
2.1 ....•. 7"'t/ IJ�lrf:1-A �O�°J?&s LIEMABV Ff) µJJ,,'ll n -

C 
J V 

_,,,,,.,. 
� 

./ 
3t a�w• ,· de nieliltiru1 în, cadnil;asoclatillor,profesi.onale sf/saui sbîclicâle . .. 

3.1 ...... _./" 
_,.,,.,,,-

_,/' 

4l €alltafea de memliliU ÎIL oi;gap'@le de conducere, ridmliilstme şl coiitfol; retnl>dite' sa11 ner,eâlb�
detlnute în cadrul, iiarticlelot-,Jiolitice: fuictui, itetiiiutl n a11numlrea uamidulw oolitic 
4.1 ...•.. -----

� 
_,,.,,....-

,...---
5� €antracte, l!ţcluslv- cele de �stenţi jur.lclicl, .consµU:anti j�riilici, consultanţă şi civile, oliţin·ute ofl aflate

'în derular.e în 1inipul exercitiiii fyncţWor, maiichtelor sau demnititilor publice finanţate de la bugetu.I 4}e 
�staţ IOQ..I şl1 din fonaurt externe orUncliei_1lte cu soclet:lţi comerciale cu ca_pital de stat sau unde statul�-
acffoilar. mafolii.tar/minonfar: 
5.1 Bcmicimuldccmtra:t� 

I � 
t Pllxmura pin I TlpJI 

Dala 
lw=wl 

Valoorea 
• <lerunireasi� cmtr.mllă: aue a 1ost aJ1lradului îrdleierii tdalăa 

1 
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o 

mumireaşi îmwinţat oonlradului ooru:r;mlui 
acnsl a.ntractu1 

Tdular ........... ·-

I 

Soţi�·-··········-

_V 
Rwedegrcrllll11aleti1ulaului 

,V ............ 

Scx:ictiip oomeaciale' Peam1i fiikă 

/
3lim2ală/ A9Jciaţij fanulialdeabirx!le 
iixlividuale,�� � 
civile rrofiscnale SI.I &x:idăti civile 
profcsiooalew � limita!ă care ,I 

crsfăcµDăimresia deavoc:aJ/Qganizaţii 
rePI- 'FllrliW • . ··71 

1> Prin rude de gradul I se înţelege 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,

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

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

Data completării Semnătura 

�5.0�.�� 
.............. ....... 
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