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DF.C'LARATIE DR AVRRE 

Sutm•ununul1Subst'm1um1,. [lo ''f'1'-C fNJ>,eft-;r - �/JtJlt LiJ , avAnd ftmc{I 
dt' eoy.fil itr:;. A.&1mtJr 111 ./J. 4. s:. Ml!6&1Y/<!.v, i1.:rt1t1 
C�P • domkiliul -------- --------------------------

cunosdnd prewdrrik iu-t. 326 din Codul prm1I privind f1tlsul în drclull(il, declar pc proprie rllspundcrc 
l'i împrruni ru fsmiliatn defin urmAtonrle: 

• t) Prin ftuuilil' se în1dcgc- so1ul/so1iu şi copiii aflnti in intrc1i11crc11 ncestora.

I. Bui:uri imobile
• 

1. Ttrl'nuri
�OTA: 
St ,·or dedara inclusiv cele aflnte în alte \Ari.

Ad rc.�21 ssu .10na Cat�ria* Anul 
dobindlril 

I 
---- , _______ 

I 

��• 
' 

Suprafaţa 
Cota- Modul de 

TitularuJ1>

parte dobindlre 

;'� 

. 

• l':H,'\!,)riik in li..:utc sunt: ( I) ngricol: (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de npă; (5) alte categorii de terenuri
•"xtmviliu;�. dacă se ntl:) in circuitul civil.

*:!) L:1 "Titular" st.' mcn1iunează. in cuzul bunurilor proprii. numele proprietarului (titularul. soţul/soţia, copilul),
iar în ':Vl!! bumirilor în coproprictntc. cotn-pnrte şi numele coproprieuu·ilor. 

� ' . .... , .. : .. cu·1

\ \.> 1 Ă: 
�1.', 1.'1 1.l�ci:11�\ inl.'.h1si\' cdc allate 1n 11lte ţari. 

c�tegoria* 
Anul 

Suprafaţa 
Cota-

:u;na 
dobândirii parte 

' - ---- ----
-------

' 
' ' 

.. 

Modul de Titularu12>

dobindire 

--

I 
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111111 lll ( • 

t ·') I •1 "I 11111111" 1,1· 1111•111111 , 11 I I IJ 

I 1 , I I 
111111 , 1111·11111 11111111111,11 11111p111. 11111111·11· pr111irwl11r11l111 (111,Jlurul, r.1,it1l/11t,1111, cop, u '

11r li\ 11111 11111111 11111 III I lljlllll> I •I I 
· 

1 1 11 I\ rnl11 p11111· �' 1111111c·l1• 11,p11,,.11t'lnrll1,1

'· l ,111111'1 moh,1, 
' l,.ulcl\'4•hl,·ul,•/11111111111·l�1111•, h'1u·1111u·,,, 11111,1111 1t1,1tl <·olt<, ,111u,,c,, luhlurl ,1 11l1c mijloace dt ,,,.nspor 

t'lil'I' "' i.1 .11,11rnt· î,11111111 lt-1,llirll, 1111fd\'ll h-itli

I 1 ·duu 1\1.rcll Nr. de> budU Anul de rahricaClc

----------

Madul dt dobAndlre

2. U111111rl Huh formll d11 111cl11h· pn·1lo11M>, bijuterii, obicclc de 11rlil şi de cult, colccjil de 11rtA şi
1111111l/l nt11lkli, ohi,·,·h' ,·111·1· f11c 1111,·fc dlu JIMlrlmonlul ,·ullur11I 1111jlo1111J 11au u11lvcr1111I, 11 cAror valoare 
î11s1111111rn o,·pll�1·ş1t· �.t 00 dt· t·u,·o 

NO I Ă: 
, 'r , 111 1111·1111111111 tonic hun urile uflulc î11 prupriclulc. i11di fcrcnl dttcâ ele se ull/1 suu nu pc teritoriul României

1111111111._ , ... ,; ,ln;l,11,1111. 
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rdorc rnmitrA Anul dol,/indlrU Valoarea estfmatl --·-
..... -

-:-,. 
-

----

.-
----

-

I 

l 1. lt1111un moh1h•, 11 d\ror v11lo11rc clcpllşcşfc J.000 <Ic l'ut'o nccnro, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ulfi ,n,· • , '11.1i 

I J!»Cli 
I Îtisfri'clnArll 

Perso1m11 cllt re con s-r. 
îm1C rllinut 

Formn 
Valoarea

în11trAi'.!..a°trii_,1---------1----·r--------±=� 

=----c:=:-::::::::::-����-+�����--l
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�V. Active financiare

!. Conturi şi depozite banca t d . d . . .. 
. . . . 

inclusiv cardurile de credi 
re, on 

A 

uri e mvest1f11, forme ecbJValente de ecoooml5tre ŞJ

t, dacă valoarea msumată a tuturor acestora depişeşte 5.000 de euro

.\O 1· A: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

investirt 

�sa.cutia ure administrează 
Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/vaJoare la zi 

si adresa ace9teia 
---

i 

I --------' 
----- --

� � 

' --
� 

� 
I 

--

(2) depozit bancar sau*Categoriile indicate sunt: (]) cont curent sau echivalente (inclusiv card);

echivaleme; (3) fonduri de investi/ii sau echivalente. inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu

acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. P!asamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor

acestora c.epăşeş"Ce 5.60<1 de euro 

i'iO'iĂ: 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emrre:··.: rit:u,·societi::tea în care persoana este Tipul* 
Nu.mir de titluri/ 

Valoarea totală la zi 
action:-..r sau asociat/beneficiar de împrumut cota de oarticipare 

---;=-

-
-- .. - ·-·--- . --- -·

' 

' 

I 

. . 
+Lc:!eţor_ii!e 

_
incticate suni: (1) hârtii de valoare definu!e (tir/uri de sial, certificale,

aqu,1,1, .7:Jî: pm·,; 5.0czalt ir1 societă/i comerciale; (3) imprumuturi acordale în nume personal. 

., .., 

-

obligafiuni); (2) 

I 

I 

j 
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3. Alte active producătoa . d . . an: 
re e vemtun nete , care msumate depăşesc echivalentul a S.000 de euro p

::::�:�·��:.:::::::::::::::==.:::�···········:··········:·:················· 
Se vor declara inclus:y cele aflate în străinătate.

\:. I.larorii 
Dtoi"ei ipoieci, garanţii emise în beneficiul unui tert, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi altaseme.1ta .lunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 d� euro

\'GTA: 
::,e vvr ciedara inclusiv pasivele financiare acwnulate în străinătate.

��

-
Creditor Contractat în anul &adentla Valoare 

-�
. -------

------- I
�

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
organizaţii, societăţi comerciale, regii parte2 uilor persoane, autonome, companii/societăţi naţionale sau

instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele 2!e 2r.gaj2tcru!ui, 2 căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

�:f" rediut ._,.�nitultill - ,. . .. 
... 

1 . ! . Titu!..r 

,--

I 
-·- S.oysJpc

I 

I 
! , " C .. 

�-�-·_opu __

I 

Sursa venitului: Seniciul prestat/Obiectul 
numele, adresa 2enerator de venit 

------
I � 

L-----
I 

. 
� 

. . 
c I 

Venitul anual 
încasat 

...--

'-'_'.e e_·.-.:eorea:::ă de la decla.�are cadourile şi tratafiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al 11-lea. 





�·· . 

• 

. · -� -��liut ,·er.itul Sursa venitului: 
!- - . . Nume. adresa 
- ·, 2!.:._'--': din pronii şi din jocuri dr noroc
· : r1�:!·:1�

? .. � t ·: . -----

8.:' � .. . ' 

Serviciul prestat/obiectul 
enerator de venit 

--

Venitul anual 
încasat 

�->,-:-u.1ta ciecfamtţie constituie act public şi răspund po�rivit legii penale pentru inexactitatea sau 
ran1c e:ul incomplet al datelor menţionate. 

�;:!:: wmpJetării 

.... /f 0.Y.. �{Ş__ ...... . 

6 
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DECLARA ŢIE DE INTERESE 

' 
cunoscfiaJ p.�evedf:tH� liirt, 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria riapundere:

1. Aa��t &au acţjonu Ia aocletiţi comerciale, companWaoctetlti naţionale, hutitu1if de credit, grupm
interes e�nomic, orecum ai membru în uo.clatii fu.adatU aau alte o:---a.. 1tft nenvernamentale:

Unitatea Nr. de parţi Valoarea total 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale sau părţilor socia 

de actiuni şi/sau a actiuni 
i.l ...... 

-

_'.---

------
-

� 

2. Calit&tu de membru ID organele de conducere, admin.titrare şi control ale aodetiţilor comerdale,
rqU]or autonome, ale eompantilor/aocietlţilor naţionale, ale inatitufill.or de credit, ale p-upurilor de iute
economic. ale uoeiatfilor sau fundatillor ori ale altor oreanizatil neeuvernamentale:

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denumirea şi adresa -
2.1 ...... 

- ..---"'

I 

- : 

---

l 
3. ::������:1 � � 14,:-;:n::.�::1,. tn. iul:r.:1 uocbltt!fo1t t)rof!Sic::&le tilst.u sindicale
3.1. ..... 

----

---
-

(. Cili��� dG ::.:...a.; .. :.:..m h. ot·geele de conducere, administrare 9i control, retribuite sau neretrlbuil 
.tetmi;i:;t k �.t .. ·.tl ;ci:.1:id.eloir oolitice, functfa detinuti si denumL--ea DIU1:idului oolitic 
4.1. ..... 

L__ 
-

·--· · 

5. (:111,utl'b:li:îii:, indUiitiv catc !ili �u:,enţl JW'it&icl, consllltiratl şi civile, obţinute sau dia.te în denmre în timp·
eÂ.t.'-!t�!r:..: .:u'1.�ţUfo:r, t::iDds.îelor sau demnitlţilor publice finrJtjate de la bugetul de stat, lo.w şi din fondu

: li:i..C1;1i:I.J ,ji.L �th�i&�� �\li sodetlti comcrd.ah ca capital de stat st.u unde st&t.!J es� acţiona

. Ptrorllna Vabrea
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urlmi 

Ulll!OC'ltdui 

---------L __ --·---_,_ __ ..,. 

-- - - 1-r.--:--:-Ru.h. 'ftt...ittll *tirtiliuultri 
I 

--------,-

---
So:.:i:'l!'!ţ L' • ."li1len.i'lle P.:l�\U\l .tlm:-. �-":-ă---------,.L.::_ _______ _J ______ _,__ ___ -4-__ _ 

mlti'lV'1.!i ·\�·-�ii fomi.i� 'ubrue 
in::fu ihttie, �"cibil k;'lt' ati.?e. & 'ciet:)ţi 
ci, ik jl1..,�:imk �u s.�'\ii ci, ile 

� �'�\.�'..�\,,' ... �: l!'s>t:illt' lii:1�-��,C!.lIC 
��'..i.r.'\ µ.�'li�'ltk a,o..�u �ulÎ28(ii 

1 1��U\L::,,_:::'!c:!�11t.1 Fto.i ii .-\&'ci „-:i 

?rin rudt' dt' sr„.iul l St' inţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
Se ,·or declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

so1ui Sl'\i�: �i rudeie dt' gradul I obţin contracte, aşa cum sum definite la punctul 5. 

Prezenta declarafie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul tnccmplet .Iii datelor menţionate. 

Data completării

....... JŞ,��t.dr!.IJ. ... 
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