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DECLARAŢIE DE AVERE

. _ i

Subscmliatul/Subsemnata, C I(IS A l\,r L ~lfl Si L6 ,având funcţIa
de Sef Serv('c;',J .Ia se CCNPc-15 4 Pjo[e.sft

CNP._._ _ . ._ , domiciliul P Î O i'e-$ fi }_
- , -Cor I r-, J va . f ,e:; 10i. c:>..

) "
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În decla!'aţii, declar pe proprie răspundere
că Împreună cu familial) deţin următoarele:
.....................................

* 1) PriITfamilie se înţelege soţul/soţia şi copiii a:flaţi în întreţinerea acestora.

1. Bunuri imobile

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

* Categorjile indicate SU!1t: (1) agricol; (2) fotestier~ (3) intravilan; (4) iuciu de apă; (5) aite categorii de terenuri
extraviJane. 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 coproprietariloL

2. Clădiri

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
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',' Categoriile indicate sunt: (1) apaJ:tament; (2) casă 'de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii cpmercii\le/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 coproprietariloL

II. Bunuri mobile
1. Autovehiculeiautoturisme, tI-actoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

2. BUlIuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cuit, colecţii de artă şi
llumismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de eum

,NOTĂ:

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 bUHuri imobi!e înstrăinate În

ultimele 12 luni

Natu.ra Dunului
.înstrăina t

~_.

../ Data
Îllstdinării

Persoana cărreca'i-es"a
Însth'iinat
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IV. Active financiare

1: Contud şi depozite bancare, fondu;'i de investiţii, forme echivalente de 'ecollomisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor deefara inclusiv cele aflate În bănci sau instituţii financiare din sti'ăinătate .

•......•.Il1.stfţ~ţiiîAţj..~.~~,~i.r..is.ţî:~..' "'-},'.~::.,-;,'";i>-',şLidresa:;-~:c~~s't:~iao •••

2QL3
.A3.000

"'Categoriile indicate sunt: (l) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (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 anteriOl/

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participăriJe în străinătate .

. ' Eillitent titlu/societatea'.,". ~:h,~_ţfE];~'.~:t;~-&~'~.',i::~$~~2~1\tXb~h~_

"Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoar(' d('{il7lite (iil!zlri de stai. certificate, obliga{i/mi); (2)
actiuni sau pa/'[i ,sociale în socierufi cOJJJercicr!E,' (3) Îlnpi'l!lill!turi ::'(~Qrdc/le F1717UJncpersonal
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. 3. Alte active producătoare de venituri 'nete, care Îilsumate' depăşesc echivalentul a 5.000 de eur'o pe
an: c "---> f

....~ : ~~.:.-<-:_- ~-:~'.-.~~~ : : .

.....'~~:.'~~::~:~~:::::::::::~:~ ~:::::::::::::::::::::.:::::::::5::::::::::::::::::::::::::::::::':::::::::::::::::::::,"
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele a'f1ateÎn străinătate.

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

asemenea bunuri, dacă valoarea Însumată li tuturor acestora depăşcşte 5.000 de euro

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

VI. Cadouri, scrvicii sau avantaje primite gratuit sau subvcnţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor, persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţioliale sau
instituţii publice româneşti sau stl"ăine, inclusiv burse, crcdite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angaja/mulaÎ, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

1.1, Titular
.--"~"--"------- ------------------

/ ,

1.2. Soţ/soţie

1.3, Copii

':'SI! exceptea::â de la dedarare cadouri!e şi tl:aiCl!iileu::ualeprimite din partea rudelor de gradul i şi alll-lea



. VII. V~nituri ale declar"antului şi .ale membrilor săi de' familie, realizate Î1i ultimul an fisca.1Încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nI'. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi com'pletăI'i1e ulteo"ioare)~ ~ , .

NOTĂ:
Se \:ordeclara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

le.' 00 le r
101-'1-3 r; le:

/
J

1. 1. Titular

CrfSCU\ V~~S'9le.-
1.2. Soţ/soţie

C r)5c(
1.3. Copii

2.2. Soţ/soţie

3. Venit1lrÎdil1cedare(]fo!osii1ţefbun~hl()':;"
3.1. TiMar

3.2. Soţ/soţie

14. Venituri dilii;;V6Sttjtt •.
'4.1. TilLiiar /

/
4.2. Soţ/soţie /

/
5. Venituri dinpensii / . . . ..... : '.

5.1. Titular /
/ I . I I

5.2. Soţ/soţie /
/ ,
/

6. Venituri din dctivilăli a,<;rico!e
, > c

6.1. Titular / I I,
/
/

16.". Soţ/soţie
. : i



<:.Sii hiit'N;rl itului: .
. ;. Nirllre,ildJ,'esa

7. Veniturj din premii şj din jocuri de noroc
7.1. Titular_

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

SeryiCî ulIJ{eştât/ obiectiIf; ..'Veri!tulaii~al
'O'efiei'atoi'deveiIif;, . Încasat .

Prezenta declar"aţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru Înexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării

.. .IA .P.r:i. ..?/?lJ......
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Se.(l.1u1ttu ra
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