DECLARAIE

toagra Jou_Voul

Subsemnatul/Subsemnata,
cunoscand prevedérile

DE INTERESE

art. 292 din Codul

penal privind

falsul în

declaratii,

, având functia

declar pe

propria rspundere:

1. Asociat sau actionar la societi comerciale, compani/societfi naionale,
institutii de eredit, grupuri de
interes economic, precum i membru în asociati, fundaii sau alte.organizaii neguvernamentale:
Unitatea

Calitatea deinut

denumirea _i adresa

Nr. de prti
sociale sau

de aciuni

1.1.Y Clkunpe eika faiaep Je4 oulipua

Valoarea total a
prilor sociale

_i/saua aciunilor

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare si control ale societfilor
comerciale,
ale
regilor autonome, ale companiilor/societilor nationale, ale institutilor decredit, ale grupurilor
de interes

economic, ale asociaiilor. sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:
Unitatea

Calitatea deinut

-denumirea _i adresa-

Valoarea beneficiilor

2.1JAuusete h e tarama RL

4934S 2027

3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale

3.1..

ouatta h

tnle flastiei du KUauna

utetee

4 Calitatea de membru în organele de conducere, administrare si control, retribuite sau
neretribuite,

definute în cadrulpartidelor politice, funetia detinut si denumirea partidului politic
4.1..

5. Contracte, inclusiv cele de asistenfä juridic,
în derulare în timpul exercitrii

stat, local i

funeiilor,

consultant juridic,

consultant _i civile, obtinute ori aflate

mandatelor sau demnitfilor publice finanate de la bugetul de
eu societi
comerciale cu eapital de stat sau unde statul este

din fonduri externe ori încheiate

actionar majoritar/minoritar;

5.1 Beneticiarul de contract numele,
prenumeledenumirea i acresa

Instituia
Contractant

Procedura prin

careafost

Tipul

Data

contractului

încheieri

Durata

contractul

Valoarea
totala

|

demumirea _

încredintat

adresa

contractul

contractului

contractului

Tiular....
*****

Soysopie..
Rude de gradul Pale thulanihi

Societi comerciale'Persoan fizic
autorizat Asociai familiale' Cabinete

individuale, cabinete asociate, societ~ti
civileprofesionale sau societi civile
profesionale aäspundere limitat care
desfasoer profesiade avocat Organizaii

neguvemamentale' Fundatil Asociai
D Prin rude de gradul I se întelege pårini pe linie ascendent i copii pe linie descendent.
Se vor declara numele, denumirea i adresa beneficiarului de contract unde,

prin calitatea deinut,

2

sopul/soia

_i rudele de gradul I obtin contracte, a_a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar

societäilor comerciale pe aciuni

la care declarantul împreun cu sotul/sotia i rudele de gradul I dein

s% din capitalul social al societi,

indiferent de modul de dobândire a actiunilor.

Prezenta declara ie

r spund

constituie act public i

Semnätara

2

mai puin

de

potrivit legii penale pentru inexactitatea sau

caracterul incomplet al datelor menionate.

Data completrii

titularul,

contractele

DECLARA IE

ararte
la

Subsemnatul/Subsemnata,
kelC_LODYoutor

de

DE AVERE

JeuuVeu

,având functia

C/ 1

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraii,

declar pe proprie ráspundere

cà împreunà eu familia) detin urm toarele:
*1) Prin familie se în elege

sotul/so ia

_i copiii aflati în între inerea

acestora.

1. Bunuri imobile
1. Terenuri

NOTÁ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte tri.

Adresa sau zona

Anul

Categoria*

Suprafata

dobândirii

Cota

parte
parte

Modul de

dobândire

Titularul

pd ulMotuau

2011

Categorile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apä: (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dac se afl în circuitul civil.
2) La Titular" se menioneaz, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soqul/soia, copilul).
iar in cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte i numele coproprietarilor.
2. Cladiri

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ri.
Adresa

sau zona

Tugla -Hay t3

Categoria

Anul
dobândiriiSuprafafa

9 20/ M
6

1

Cota-

Modul de

parte

dobândire

euciypute

Titularu

ategorile

indicate sunt:

producie.

*2) La "Titular"

se

(1) apartament; (2)

menioneaz,

cas de locuit; (3)

în cazul bunurilor

cas de

vacan;

(4) spai1

comerciale/de

propri, numele proprietarului (titularul, soulsoia,

copliul,

1ar in cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte _i numele coproprietarilor.

I1. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma_ini agricole, _alupe, iahturi _i alte mijloace de transport
care sunt

supuse înmatriculrii,

Natura

potrivit legii
Marca

Nr. de bucti

Anul de fabrica ieModul

2019-

hat hutp-

de dobândire

Cuufaaty_

dyaa

2. Bunuri sub form de metale preioase, bijuterii, obiecte de art _i de cult, colecii de art _i
numismatic, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naional sau universal, a cror valoare
însumat dep_e_te 5.000 de euro

NOT :
Se vor meniona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac
la momentul declarärii.
Descriere sumar

.000

2olo-20/9

III. Bunuri mobile, a cror
ultimele 12 luni

înstrinat

Valoarea estimat

Anul dobândirii

Talsliwn

Natura bunului

ele se aflä sau nu pe teritoriul României

Data

înstrinrii

valoare dep_e_te

3.000 de euro fiecare, i

Persoana c tre

care s-a

înstrinat

2

bunuri imobile însträinate în

Forma

înstrinrii

Valoarea

IV. Active financiare

Conturi

incusiv

_i depozite bancare, fonduri
cardurile de credit, dac valoarea

de

însumat

NOT:
Se vor

declara inclusiv cele aflate în bnci

Instituia care administreaz
si adresa acesteia

sau

investii,
a

forme echivalente de economisire
_i investire,
tuturor acestora dep_e_te 5.000 de euro

instituii

Tipul

financiare din sträintate.

Valuta

Deschis în anul

Sold/valoare la zi

besea Ifaunirula Cout euait koN| 2017
l a au
otepazuke 20N| 2o/5

apba auk

NG Suk.

pentRoN

22

oat aket RoN

2013

ReN

koN

0,0Da.
,

2o/3

o00

T. o00.
3 . 000

1 0 000

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau

echivalente; (3) fonduri de investiii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului
fiscal anterior).
2. Plasamente, investiii directe
acestora dep_e_te 5.000 de euro

_i împrumuturi acordate,

dac

valoarea de

pia

însumat

a

tuturor

NOT :
Se

vor

declara inclusiv

investiiile

_i participrile

Emitent titlu/societatea în care persoana este

actionar sau asociat/beneficiar deîmprumut

în strintate.

Tipul

Categorile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deimute
actiuni sau pri

sociale în societi

Numr

de titluri/

cota de participare|

Valoarea total

(tituri de stat, certificate, obligaiuni):

comerciale; (3) imprumuturi acordate în mume personal.

3

la zi

(2)

3. Alte active produc toare

de venituri nete, care însumate dep _esc

echivalentul a 5.000 de euro pe

an:
*'****°*'''''*''''

******** ****°*****
******'***

' ' ' ' * * ' ' * **************'''**

***

***'

**

****'************

'*******

****'*****"

*

.

**************'

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate în strintate.
V. Datorii

Debite, ipoteci, garanii
asemenea bunuri, dac

emise în beneficiul unui tert, bunuri achiziionate

valoarea însumat

a tuturor acestora dep_e_te

în sistem leasing _i alte

5.000 de euro

NOTA:
Se

vor

declara inclusiv

pasivele financiare

Creditor

acumulate în strintate.

Contractat în anul

Scadent la

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenionate

partea unor persoane, organizaii,

societäi

Valoare

fa

comerciale, regii autonome, companii/societi

instituii publice române_ti sau sträine, inclusiv burse, eredite, garanii, decontri
cele ale angajatorului, a cror valoare individual dep_e_te 500 de euro*
Cine a realizat venitul

de valoarea de pia,

naionale

din

sau

de cheltuieli, altele decât

Sursa venitului:

Serviciul prestat/Obiectul

Venitul anual

numele, adresa

generator de venit

încasat

1.1. Titular

1.2. Sot/sotie

1.3. Copii

*Se excepteaz

de la declarare cadourile i trataile

uzuale primite din partea rudelor de gradul I i al 11Hea

ultimul an fiscal încheiat
Venituri ale declarantului _i ale membrilor si de familie, realizate în
ulterioare)
potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile

V.

NOT:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din sträintate.

Sursa venitului

Cine a realizat venitul

numele, adresa

|1. Venituri din salarii

JaucPR

CUCPA-

1.2. Sot/soie

2. Venituri din activiti

h33/

uedit chtuy

49 0E3

.eoita

67/87

ushkd eue eellc kugiduii

1.3. Copii
Dw.fo-lru bHta
independente

2.1. Titular

Je cuusyettrtia fakge_oekru ueelucal

2.2. Sot/soie
3. Venituri din cedareafolosinei bunurilor

3.1. Titular
3.2. Sot/soie
4. Venituri din investiii

4.1. Titular
|4.2. Sof/soie
5. Venituri din pensii
|5.1. Titular

5.2. Sot/soie

6. Venituri din activitji agricole
6.1. Titular

6.2. Sot/soie

5

anual

incasat

aunu dicleunc

T Catel Uayrda

1.1. Titular

Venitul

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Sursa venitului:

Cine a realizat venitul

Nume, adresa

anual
Serviciul prestat/obiectul| Venitul
generator de venit

încasat

7. Venituri din premii _i din jocuri denoroc
7.1. Titular

7.2. Sot/soie

7.3. Copii
8. Venituri din alte surse

8.1.Titular

8.2. Sot/soie
8.3. Copii
constituie act public
Prezenta declaraie
caracterul incomplet al datelor men ionate.

_i rspund

potrivit legii penale pentru
SemnaturTa

Data complet rii

.1.2a.24

V

6

inexactitatea

sau

