
DECLARAŢIE DE AVERE

Subsenţnatul/Şubseinnata, \,JT f Q lJ f :U  A 'j  f t h J / -  A~ p având funcţia
de m m d t  gjuLiidic-ar u. '¿piM u v.t o 7- Qj.iamt^odi ?jom(jAu i '
CNP domiciliul

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia1* deţin următoarele:

*1) 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.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota

parte
Modul de 
dobândire Titularul1*

*------------- — ------ ■----

_ _ _ _ _ _ -------

* 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.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota

parte
Modul de 
dobândire Titularul2*

•._________________________________.___ _

_ _ -------------------------

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

*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.

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire

4 d jQ /d cÂ . muja y-QjMMftikgîQ
iubi 4rG JLoU

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

N O T Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

•—- ----------------

—---------------- -------- -------
-— ^

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

Natura bunului 
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării Valoarea

*----- -- ' ________ — — ----------' 1

----- ________— '

2



IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează 
si adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi

f
L ^ n r h t 5 ~ J ^ o o ú

—'

___-

---------

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut Tipul* Număr de titluri/ 

cota de participare Valoarea totală la zi

i

^____ —---
___ _—--

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

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

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

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

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, 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 a realizat venitul

1.1. Titular

Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
uenerator de venit

Venitul anual 
încasat

1.2. Sot/sotie
---------- --------------

1.3. Copii v.— ______________________ -- -—___ .__ ___________ ------~ — - -->
_________ ___

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul îş i  al 11-lea
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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.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1, Venituri din salarii
1.1. Titular ¡ ¿ /o /  o

llofcfl iJe/toc/ r f H i u e t A
I-------- — ------------------------- ho(p li -V"

1.2. S o ţ/so ţie ^ * "  U o b o fL O

i P
1.3. Copii

ţir-ţ

kr fP rh 'P r ^0eAX -  S c . cxjku * . ■Uoo
2. Venituri din activităţi independemte

--- r----------------

2.1. Titular ______

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei Z 
3 1 Titular

mnurilor

1 -----------

3.2. Sot/sotie) 5
_______ _____ _

4, Venituri din investiţii
i— ------------------------------- 1-------------------- -

4.1. Titular . n -------- —

4.2. Soţ/soţie
—

5. Venituri din pensii 1— l-----------------------------------i--------------------
5.1. Titular —

_____ ___.
—

5.2. Sot/sotieJ 5
< r~  ---------------- _________ —- — ■ i---------------------------------------- 1-----------------------------------1_____________

6. Venituri din activităţi agricole■ --------- T-------- —-------------------------------1 ---- ' 1
6.1. Titular <--------— ---------------------------------------- - —  ...—

-
6.2. Soţ/soţie —>------ ’

^—------
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Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume. adresa

Serviciul prestat/oblectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. lltUuU* ______

____------------

7.2. Soţ/soţie ---------

7.3. Copii
------------------------ --------

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie
__________

8.3. Copii

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

Data completării Semnătura

......
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DECLARAŢIE DE AVERE

Spitâ.,j;j! Judeţean  de Urgentă 
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cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia1} deţin următoarele:

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora, 

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

$»£3Nâ' p i
------------_

—— _  ̂ ^
— ----? '

---'
h___ ——----- _L J

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (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.

i v ;*’ . nrs T- j ţ%*Ădresa sau  zooa-v «i-
- v - " ~  . . . . . . . . . . . . . . .

C ategoriă* d o b â u lir iî Suprafaţa
ti''., * '  -4.  a ţ j  . . ' j p * ' r W  _■

: ':iC3db»£: 
p»rte>'

~ M odul de ’ 
^ d d b â n d ®

T itularul^  ’

----------

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

*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.

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

NK dé bucăţi

Sktm hhy f i a h ) /1 \W < ,i£kkiL~iCxJjJüjXü^J

íMfflíU&'ew tíisdfoj A lo  i 3 £

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

N O T Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

Descriere sumar
' > *r*'" #
«**+'&** i î &  ;• . Anul dobândirii |  jj î M jk

—:
*£# $ % ■

—

--- ------ '

__—^ —

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

, N atura bunului
:^tn lti^ iin® t ■■"'7.” ,

^ , D âţa „;y: 
înstrăinării

Persoana către care s-a 
;■ H ír is tn ü n a t '

*“% .F orm a - 
înstrăinării V V aioaréa .. ,  1

•— -------------- — - — ~ 1 ‘

~~~
-
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IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează 
şi adresa acesteia Tipul* Valută Deschis în anul Soldivaloare Ia zi

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

^ —

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

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

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

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

Cte>i£ /€ (db-OiMu dfcxio
dUjo Icooo

f — - 1
• - ■ ------- -----

------- ----—~ ~ —------------- ------------------- —

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, 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*

í i  C ine t S .^ d i . I p r Cşp ţ/O b ieetS l ’;
‘ generatfedeivi^iit^  , -H * .

^ ¿V en itu l anual ?

1.1. Titular --- --------

1.2. Soţ/soţie -

1.3. Copii

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obicctul 
generator devenit

Venitul anual 
încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

teitf-. { m i  ( f â c y t o
1.2. Soţ/soţie

1

u  0 \ l t l Î O í i u f i j c í í W w m
1.3. Copii1 - * * 1

t f o o
2J Venituri din activităţi mdependie 
7 1 Titnlai— ——— —————— —

rite

2.2. Soţ/sotie _
------------------ -—------------

3. Venituri din cedarea folosinţei limurilor
3.1. Titular «■------------ --------------- — --------—

____________ — ---------
3.2. Soţ/soţie

-

4. Venituri din investiţii
j , î  nuiar —----------------

______________ __■----- - L  ----------------- -------- ...

4.2. Sot/soţie _____________

5. Venituri din pensii
lîiuiajc.—- ~

----------------------  — — — -----

5.2. Soţ/soţie
— ---------------

6. Venituri din activităţi agricole 
6.1. Titular ____ —

6.2. Soţ/soţie
V— ______________ —

------------•------ -—---------------------

5



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

Data completării

......
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DECLARAŢIE DE AVERE

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia1) deţin următoarele:

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

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria* , J ¡ 5 U Suprafaţa Cota-
larte

i -  ”
____

_L-——
- ------ ■

------ ---------- _____

* 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

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

1



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

*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.

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura

M \itm j£ A á ñ  

frJWTU&t s /v ?

Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire

ţtf/l/ < ? Q L O

A u ù i  k G

dJ0<0 fi

d o  f i i

Q-Tfc, Cioujţpk? - QwjjfOAafy

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

N OT Ă:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

Iii. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni

Natura bunului 
înstrăinat

Data Persoana către care s-a 
înstrăinării înstrăinat

Forma
înstrăinării Valoarea

1 — ———
--------"  '

---------—
------------------ |---------------------------------------- ---: —--
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IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate,

Instituţia care administrează 
_ şi adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi

i ------------- ------------------------------- —

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

■------------------' ------- ------------ -- ---------------------- ---------

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate m nume personal.
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an:

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

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

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

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societSţi 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 a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul 
numel . adresa generator de venit

Venitul anual 
încasat

1.1. Titular —........ .............................. . —

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I  şi al 11-lea.
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VII. Venituri ale declarantului ţi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestal/Obiectul Venitul anual 
numele, adresa enerator de venit încasat

]. Venituri din salarii
1.1. Titular Atil ■ 1 ( feao  1

O P & â  > I5 oqJ L b
1.2. Soţ/soţie

tofeOMeMM odiiiu %  h s â " eAWfcfittioifa." famcf' ftjufljdiacxy \ y 5 l k  5~ A
1.3. Copii “
M & i m k t  J - m u A
2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

6.2, Soţ/soţie

!

5



Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
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/soţie

8.3. Copii

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

Data completării Semnătură
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DECLARATIE DE AVERE

S pitakil Judetean de  Urgenta
„fs/j3vr om a ii" Botosani

tRE.-IESlRE

Subsemnatul/Subsemnata, \ i O R O (J L:/<r A7/4 RORdJipGj- A. t ,\avand,functia
de f i< r i6 T € J JT  a o o R h o R f r w R - _  ia r ^ i o S . J :  h ^  r J f W : t lu>.ii k r ^

, domiciliul IbO TV p fr U !

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie raspundere 
ca impreuna cu familia1* detin urmatoarele:

*1) Prin familie se intelege sotul/sotia si copiii aflati in intretinerea acestora. 

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOT A:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobandirii Suprafata Cota-

parte
Modul de 
dobandire Titularul1*

~__—■ ~—

—■ 1

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, daca se afla in circuitul civil.

*2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.

2. Cladiri

NOT A:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobandirii Suprafata Cota-

parte
Modul de 
dobandire Titularul2*

_ —-----
__ — - ------

— — ---- -------------------------- ----------------

1



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de 
productie.

*2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport 

care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucati
9

Anul de fabricate Modul de dobandire

•Aû i AG 4 M l
bou) j JlQOS-

V

____ ^  "

^ -------------— — — ------------------------------------------------------ -- -------------------- ----------------------------------- — -------------------------------------------------—

2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si 
numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare 
insumata depaseste 5.000 de euro

NOTA:
Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei 

la momentul declararii.

Descriere sumara Anul dobandirii Valoarea estimata

III. Bunuri mobile, a caror valoare depaseste 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile instrainate in 
ultimele 12 luni

Natura bunului 
mstrainat

Data
mstrainarii

Persoana catre care s-a 
mstrainat

Forma
instrainarii Valoarea

” 1—-—-

2



IV. Active financiare

1. Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire, 
inclusiv cardurile de credit, daca valoarea msumata a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro

NOT A:
Se vor declara inclusiv cele aflate in band sau institutii financiare din strainatate.

Institutia care administreaza 
si adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

i f  b e

c

JT O
--------------- --------------------------------------

"----

*Categoriile indicate sunt: (I )  cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor 
acestora depaseste 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv investitiile si participarile in strainatate.

Emitent titlu/societatea in care persoana este 
actionar sau asociat/beneficiar de imprumut Tipul* Numar de titluri/ 

cota de participare Valoarea totala la zi

------ -

*Categoriile indicate sunt: (1) hdrtii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) 
actiuni sau parti sociale in societati comerciale; (3) imprumuturi acordate in mime personal.

3



3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depasesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an:

NOT A:
Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.

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

asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate.

Creditor Contractat in anul Scadentla Valoare

•* ■—

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata, din 
partea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau 
institutii publice romanesti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli, altele decat 
cele ale angajatorului, a caror valoare individuals depaseste 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

TdATitutar — — — — ---------  ■

1.2. Sot/sotie

1.3. Copii

*Se excepteaza de la declarare cadourile si tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I  si al 11-lea

4



VII. Venituri ale declarantului §i ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile $i completarile ulterioare)

NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

1.2. Sot/sotie

dffcM teftuu G M tM U d e  fram ed 5iJ6*>
1.3. Copii

Aj-o c a - t Je
2. Venituri din activitati independente
2.1:-Titular

2.2. Sot/sotie

3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot/sotie

4. Venituri din investitii
4.1. Titular

4.2. Sot/sotie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot/sotie

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

6.2. Sot/sotie

0' -------------- -—

5



Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
tncasat

7. Venituri din premii §i din jocuri de noroc
7.irTitular

7.2. Sot/sotie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot/sotie

8.3. Copii — _ — -------------------------------------------------------------------------------------- -------

- —  —

Prezenta declaratie constituie act public §i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii Semnatura



" M a Vro rn a t i "°b  otos a n î n tă

DECLARAŢIE DE INTERESE

„ IBSIft21 o 1
-LUNA

Subsemnatul/Subsemnuta,
de f e u r  t o d A c a ÿ

\Jot?S|J&fWU & Lg.0l\ )',H u u s .l &
la

, având funcţia

, domiciliul 'U¿><10fiÁ lkli)

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp 
interes economic, precum si membru în asociaţii, fund

anii/socictăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
aţii sau alte organizai ii neuuvernamentale:

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea deţinută »

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1......

_ _ _ —

------ "

_ ---------

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţi 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale gi 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii ne uvernamcntale:

lor comerciale, ale 
»purilor de interes

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

9 Valoarea beneficiilor

5X7^77— -------------- - -------- --------- -
^ --------- -----

_____------------ --- -

3. Calitatea de membru în cadoul asociaţiilor profesionale si/sau sindicale
3.1.....L f v / W  M —-— - -----------------------------------------------------------------

___ -  -  -  -— —
_ _ — ■— —

---------------- -  ^  ________________________ - ------------------------------- ______________
4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic __
4.1...

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultantă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/mlnoritar;
5.1 Beneficiarul cfc oonlract: numele, Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea
pmjmdedenurniiea şiadresa contractantă caro a first contractului încheierii contractului totală a

1



denumirea si
»

adresa
mcredinjat
contractul

contractului contractului

Titular...............

'

Sotteotie................

Ibrdede graduale titularului

Sodetătictmadab'Pasoană fizică 
autorizată' Asociaţii fonflialfi/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
dvfle profesorale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvetnamenfale'Rmlaţii/A^

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 I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu sotul/sotia si 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

m
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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, Q ţM E jJ  A-subs mnatui/oubsemnata, nţŞNi
de i n á í i l í u a ^  Ia¿,̂  \ i< A  v

, având funcţia
i m

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

î ^ f A s o c i^ i 's a u 'a c ţ i o n ă r ^ l ^ i^ ţ i ^ in ^ a Î ^ ^ n ip  
iin ter^M onbin i^p^cum ^Î membru m asodâtiîÎîum

ânii/sbcictăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
a i l  sâiu alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

si/sau a acţiunilor
1 .lTrrrn ' ______

---------- -------"

__________- ’
_________ ____ ---------- __

2. Calitatea de membru în organele de conducere, 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţion 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor

administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
ale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
organizaţii ncguvernâmentale:

stât,Iocal şi din fónduri exferne ori íncheiate cu societăţi comerciale cü căpiial de stat sau dnde statul este
ac on r ma’oritar/mino
5.1 Beneficiarul de contract nurntí^ 
prenumrietáenumirea si adresa

...... ¿ v , » . . -

Instituţia Procedura prin T ipul D ata D urata Valoarea
contractantă: cate a  fost contractului în d iaerii contractului totalăa

. * *  - .  -

1



11 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 I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu sotul/sotia si 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

2



Sp,taJilí Judeţean de Urganic 
„M avro m ati" Botoşani

i n t r a r e -ie s ib e  „
I Â.hjN A 'jrj f i J f

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, ]fO^C/JG/}iJU U<=rj~ & , având funcţia
de ia e J la ^ m ia Î l)  im jp a ^ îr m jr  Ueuu<^d'fcuJm i

, domiciliul
ft& fakX M Î

7

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere;

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale;

Nr. de părţi Valoarea totală a
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiuni şi/sau a acţiunilor
1.1.

Unitatea
-  denumirea şi adresa -

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome» ale ccmpanillor/sodetăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

" -----------------

3. Calitatea de membru încadrai asociaţiilor profesionale si/sau sindicale

4. Calitatea de membru hi organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia detinntâ şi denumirea partidului politic

t

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultantă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statal este 
acţionar maforitar/minoritar:
S.1 Ber ¡darul ¿contract nurr e,
FKmmebdanmheaaa&esa

Instituţia 1 Procedura pin Tipul Data Durata j Valoarea 1
contractantă; ! care a fost contractului ! încheierii contractului totdăa

1



denumirea si

TîtuJar.............. .

Soţ/scţie............. ..

Rudedegtâdidl dctitularului

SodeÊtioameraale/Pascena fizică 
au izată̂ Asodaţn&mliafe' Cabinete 
individuale, cabrodeasodaie, societăţi 
dvileprafeionafe sausoddăţi civile 
profeskmalecurâ xiriderelinritatacans 
di 
n

încaedinţat
cctfractul

oonfradului oortractuLn

Prin nuie de gradul 1 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 I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu sotul/sotia si 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

c £ 3 , 0 5 ,  l o t s

2



S p ita iu ! Ju de tea n  de Lirgentci
„M a v ro m a ti"  Botosani

DECLARATIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata
de Pfo t i m e  JJT

nata, V lP tU U Q  j l A- , avand functia
QQo&.i£)jjATo ft  ia

domiciliul l^ lO T V fifhL l /

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria rSspundere:

1. Asociat sau actionar la societSti comerciale, companii/societSti nationale, institutii de credit, grupuri de
interes economic, precum si membru in asociatii, func atii sau alte organizatii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea detinuta

Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea totala a 
partilor sociale 

si/sau a actiunilor
1.TT77...

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control ale societStilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societStilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:______________________

Unitatea
-  denumirea si adresa -

------- s z --------------------- a___________ 2 ________________________________

Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

2.1 _

- — ------ -------------

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale
3.1...... j& c sT O S A -Ju i

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite, 
detinute in cadrul partidelor politice, functia detinuta si denumirea partidului politic______________________
4.1.......

5. Contracte, inclusiv cele de asistentS juridicS, consultants juridicS, consultants si civile, obtinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitSrii functiilor, mandatelor sau demnitStilor publice finantate de la bugetul de 
stat, local si din fonduri externe ori incheiate cu societSti comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actionar majoritar/minoritar:________________________________________________________________________
5.1 Beneficiarul de contract numde, Institutia Procedurapiin Tipul Data Durata Valoaiea
piaiumele/denumiiea si adiesa caitractanta; care a lost contractului incheierii contractului totala a

1



denumiieasi
adiesa

inaedintat
cmtractul

coitractului ccrtoadului

Titular.................

r

Sot/sotie.................

Rude de gradul 11 * ale titularului

Socidati caneiciale/ Peisoana fizica 
autaizata/ Asodatii familiale/ Cabinete 
individuale,cabindeasociate, socidati 
civile potesionale sau societati civile
potesiaiale cu raspundeie limitata caie 
desfasoara potesia de a vocal/ Qganizatii 
negpvanamenlale' Fundalii/ Asodadi21

11 Prin rude de gradul I  se intelege parinti pe linie ascendenta si copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea si adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul, 

sotul/sotia si mdele de gradul I obtin contracte, asa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara contractele 
societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de 
5% din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

Prezenta declaratie constituie act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii Semnafura

2


