
DECLARATIE DE A VERE 
' 

domiciliul 

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

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

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
O TĂ : 

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 

r tl fif'..iE -rff 
c-4·r .n „ .&.t! ,-

. 
î ?6>01 

-
---~ -------

Suprafaţa 
Cota-
parte 

/tJ Ot!70/Jî ! //2. 

,-

Modul de Titularu!1> 
dobândire 

Clf ţ,,lf'Kl!l}tE ;wu~JIJJ-
Ho,J:Qr;I 

* 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 

Suprafaţa 
Cota- Modul de Titularul2) 

dobândirii parte dobândire 

I { .J l o/f.l 1-lm 2 ,I /.,ţ Ct,,..u/1<> Pa )).--< 1411kf.t_1 ~.A~f.lu. 

------- -
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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 

/)tlft?r(J' ~f.5 IA. ~/10&-T /fll}-,ţ/./ ,,f ?0~';?_ d,t /,,Uf/'Ob8 IH' 

/kf (o./eu,-rs M OPCL / ,<tS, "t;,<JJr Jt /( <OO? ~ -V-Ol~ 

----- --

.___ -----------~ 

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 

NOTĂ: 
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 Data Persoana către care s-a Forma 
Valoarea 

înstrăinat înstrăinării înstrăinat înstrăinării 

-----/ 
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IV. Active financiare 

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

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

Instituţia care administrează 
Tipul* Valuta Deschis în an ul Sold/valoare la zi 

şi adresa acesteia 

°pi R. J:-.c.P .S 13 /}-,I.I' M /3UC. 2 LE:.1 
I 

·2007-- /40. 61'J>) 7-~ 

CI/R. P/4 •ţ{CA- /3UC -<. 1-1=.J 2001- .115,6/6 / ?? . 

c ~~ r»Tf c>\- /3UL 2 /:Ul(O :?(5)0 7-- 27. /Df1<f.S- . 

Bc~s . ,f Le, 2010 7-5 238}3~ 

------
..--

,-. 

---------
*Categoriile indicate sunt: (1) 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 anterior). 

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

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

Emitent titlu/societatea În care persoana este 
Tipul* 

Număr de titluri/ 
Valoarea totală la zi 

ionar sau asociat/beneficiar de Împrumut cota de participare 
-

--------------~~ 

--------~ 

*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. 

3 



3. Alte active producătoare de venituri netti, care însumate depă!jiesc echivalentul a 5.000 ue euro pe 
an: 

... .. ....... ·,;· .... .. ''''';.,:.:.-:--' ............ '.' ........ ''.' ' ...... ... .... ' ... ' .... ' .. '' .. ' .. ' .. ' .. '.' ................. '' ..... '.' ' .. ' .. .. 
NOTA: 
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 

I--

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

-----------------
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 româneşţi sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căro1· valoa.-e individuală depăşeşte 500 de euro* 

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

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

1.2. Soţ/soţie 

--------1.3.C~ 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 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: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual 
numele, adresa e:enerator de venit încasat 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular ,___ .. ' --- - - -
1.2. Soţ/soţie .---

~ 
1.3 . Copii ------
2. ,. 1ituri din activităţi independente ..__ 
2.1. Titular < A Jt.lA J...,... fi. ~ ::S-D CJ 

ţi( 1/12..J ,(/ /J /j Q / f4--t-- I -sp,,·,-r , 01..:s+. G,'\1 · ffl LJJ~ ~ 52 .104 
2.2. Soţ/soţie 

·--------3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor 

3.1. Titular -
--------3.2. Soţ/soţie / 

V 
4. Venituri din investiţii / 
4.1. Titular / 

/ 
4.L oţ/soţie / 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

f-t/ ;J-e1 ru A-h rJlA-U P{::./✓51~ M i;:Jr fl-KV~ -Pell5/0ll# l,l_ 45 200 
5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular ----
~ 

6.2. Soţ/soţie / 
/ 
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Cine a realizat venitul 
Sursa venitulni: Serviciul prestat/obiectul Venitul anual 
Nume, adresa 2enera.tor 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/soţie / 

/ 
8.2 ·,opii / 
~ 

/ 

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

Data completării Semnătura 

..... ~t?.: -~:[. ·.?. 'P. .'. ~ .••. 
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_I Sţ i la'u! d2 Obst11tricC-Gineco!og re 

DECLARA ŢIE DE INTERE8i~rn~r~l? ~rl~t!e - lf B . 
I IE$~ E ry/ 

Sub sem natul/Subsemna ta, 
de Dte.-1::cro~ J1~!r'cl4:L 

CNP , domiciliul 

... ~ @ar- 4) i r.11_ ,1 • .. • Luna ................ An ul ... .. ... . 

, având funcţia 
i5CPrrEJ4 

' 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 asociatii, fundatii sau alte or2anizatii ne2uvernamentale: 

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea ş i adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiuni şi/sau a actiunilor 
1.1. ..... ---- --

-----~ 

- / 
/ 

,,/ 
2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale: 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

denumirea şi adresa 
2.1. . . . .. ----_.----

~ 

~ 
/ 

3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilor profesionale şi/sau sindicale 
3.1. ... .. ('{!)/...E~-1·0L HE l::.l'CIL-t)/k. (3UC.Uf2.E -:;- H 

-

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
detînute în cadrul partidelor politice, funcţia detinută şi denumirea partidului politic 
4. 1. . ... . -----~ 

/ 
5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă 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 
actionar ma.ioritar/minoritar: 
5 .1 Beneficiarul de controct: numele, 

I 
lns1itt.qja I Prro:dura JlID I Tipul Data 

I 00:rn I Valoarea 
JE11umele'denumireaşi oclres:l. controctmtă: care a fast coII1udului îocheierii totalăa 
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denumirea şi încredinţat controc:tului oontradl.llui 
adres¼ con1ndul 

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

---------Sorroţie ...... .. ....... 

/ 
/ 

Rude de gralul J'J ale titularului V ... . ..... . .. 

Societăţicomaciale/P~:fizică 
autorizată! Arociaţii :fumiliale' Cabinete 
individuale, cabinete~ roetăţi 
civile profesorale sau melăµ civile 
profesionale cutăµmere limi1ată care 
desfăµuă J]Ofesiadeavocatl Otgan.izaţii 
neguvemamentale'Fmxlatii/ L ~-_-_;:__7.1 

I ) 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. u 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 Sernnătnra ____ _ 

.... ~9..: .. '?..~.:.:.~.~.1 .... 
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S;Jita!iii eh Ob;;:.3trlc~•Ginocologie 
' Buftea 

DECLARATIE DE INTERESE l~Jli::_Rf. Nr. [Y/4 
• Ziu~~.unn .f?.f ... .. AnuP.Î.q(1 

Subsemnata, 
de H ·h\,Hs:frt-7ţ, la Ş[i? 11)A--1 , o 

, domiciliul CNP 

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

1. Asociat sau acţionar lo societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru în asociatii, fundaţii sau alte organizatii neguvernamentale: 

Unitatea 
r. de părţi V al oa rea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de actiuni şi/sau a acţiunilor 
1.1. .... . ~ ----/ 

------
~ 

- -----( 
-

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociatillor sau fuodatiilor ori ale altor orl!anizatii nel!llvernamentale: 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilo r 

- denumirea şi adresa -
2. 1 .... .. ..-- --

--------/ 
~ 

-

3. Calitatea de membru În cadrul asociatiilor p.rofesionale şi/sau sindicale 
3.1 .... .. -......._ _____, 

- ------- < 
4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, functia detinută si denumirea partidului politic 
4.1. .... . -:, ---- ,4 

-----C 

5. Contracte, inclusiv cele de a isteaţă juridică, consultanţă juridică, con ultanţă i 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 
actionar ma.ioritar/minoritar: 
5.1 Bt:n!ficiarul ~ contract: numele, I Institutia I Pn:m:Iura oon I Tirul Dc3la I Dura1a I Valoarea 

1 



µ.-enumele/denumireaşi adreia oontroctanlă: careafust contradului încheierii oontractului totalăa 

daJ.umirea şi încredinţn cootra:tului contra:tului 
adresa contra::tul. 

Trtular .. .... .. ... .... 
~ ------~ 

Soţ/ooţie . ... . ..... . .... V 

/ 
Rude de grooul I1J ale titularului 

/ .. ...... ... . 

Societăti comerciale'Panmăfuică V 
' 

( autorizată' A<iocia!ii fumiliale/ Cabirete 
in:lividua1 raawe~ melăţi 
civile p:ofesionale sau metăţi civile 
pro:resionak: cu răspm:be limitată caie 

rlesraş::mă pufesiade avocat/ Q-ganizaţii 
~- r • Furrlaţiil A8:x:iati.(> ·-~- -

1> Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
2> e vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde prin calitatea deţinută titularuJ, 

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 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 au 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

.... O. .. : .. ~ .. ?.!!?!~ .... 
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DECLARATIE DE AVERE 
' 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de N ~ Jf-(Ît---:il 

CNP , domi<;iliul. 

3 ita:11! de 0bstetric5-Ginecologie 

B11tteţ /9 
....!!:!]rt~.Rc Nr c/_,_/_0 _ _.,.__, 
. I EŞtfJ-: ·o Jo 

211,a ..... .•. Lunfi ..... .. ... .. .... Anu, ....... . 

cuno când prevederile art. 292 din o u penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că Împreună cu familia'> 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* 

I 

Anul 
dobândirii 

Cota- 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 

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

Adresa sau zona Categoria* 
Anul Cota- Modul de 

dobândire 
Titularu12> 

I 

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 Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire 

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 

NOTĂ: 
Se vor mentiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 

~ 
.____ 

) 
/ 

( 
-

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

Natura bunului Data Persoana către care s~a Forma 
Valoarea 

înstrăinat înstrăinării înstrăinat înstrăinării 

(; 

/ 

2 



IV. Active financiare 

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

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

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

) 

/ 
/ 

/ -

"'---
*Categoriile indicate sunt: (1) 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 anterior). 

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

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

Emitent titlu/societatea în care persoana este 
Tipul* 

Număr de titluri/ 
Valoarea totală la zi 

ictionar sau asociat/beneficiar de împrumut cota de participare -
'I 

J 
/ 

(__ 

*Categoriile indicate sunt: (]) 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:••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• L ••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
NOTĂ: 
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 

-
~ -..... - ) 
/ 

( ___ 

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 
Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual 
numele, adresa ~enerator de venit încasat 

1.1 . Titular 
t- - ) 

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: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual 
numele, adresa generator de venit Încasat 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular (' 1' Î'JY'l2u L Jr tYl✓ln~:.. .-- <Y},(f1f:Jf-q Jp ..sf. s::J-9- f.t, JJ 
(/li<! ~ "-

I~ lt1Mf<ffN~ Jc A A 

1.2. Soţ/soţie fq T,0/1!1" d, 1/,W lflll 

Ci l1J/ / '(IT l/V 

1.3. Copii 

~ 
, 

'enituri din activităţi independente \ . -
2.1. Titular ) 

I 
2.2. Soţ/soţie I 

I 
3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor I 
3.1. Titular I 

I 
3.2. Soţ/soţie I 

I 
4. Venituri din investiţii I 
4 .1. Titular ii 

I 
4 Soţ/soţie I 

I 
5. Venituri din pensii I 
5 .1. Titular I 

I 
5.2. Soţ/soţie I 

I 
6. Venituri din activităţi agricole I 
6.1. Titular I 

( 
6.2. Soţ/soţie ----- -
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Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Venitul anual 
Nume, adresa 2:enerator de venit încasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7. l . Titular r--~ 
J 

7.2. Soţ/soţie / 
/ 

7.3 . Copii ( 

8. Venituri din alte surse . -

8.1. Titular I~ l)E N Al/ bf1) t=- c . (_ . ~ţ}; ~ I tJ rf'f, ~ f 

I ~ 

8.2. Soţ/soţie / 
/ 
~ . rY} f Copii Mv!bt::Jv.JE v 1C . /'(JI , hf- /-1~/{y{L i~. 3.ft/ ½ 

~ ~ 
, 

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

Data completării Semnătw)a __ _,, . ...,, =---

tf; . .t?.B, .. i~ .f ....... . ., 
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DECLARA TIE DE A VERE 
' 

- ' • I ' d QL t . " G' . ! · ;:mwJl e. 0~.etrnm- mecologie 
I Bu fle:r.9-~ 
! :qrn :.Ri: N r 
1
------- r. 

li:ŞQ'i'f- , ,- ~~ z- c,tJ ov _1 1, a ........ Lun a .. .............. Anu ....... . 

1 

Subsemnatul/Subsemnata, S IJ.N.JU M,A-/211-HA- , având calitate 
de J/12 . FI J../fN, U1/[/lf:;J L Ia 5PI TI/UeL JG tJl!iS'T. G1,AJ °dOLeJG/G 13oah(/-

CNP ---------- , domiciliul s..,r;.i,,'""""""-'~'-,.1, '--- 'i_( UL.:,..-.-..,,.___v~----~--

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia 1) deţin următoarele: 

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

I. Bunuri imobile 

I. Terenuri 
OTĂ: 

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 
Suprafaţa 

Cota-
parte 

Modul de Titularul1) 
dobândire 

9 #fli1J!04-14 . , ou,Rwv I ~oof. 65"JP,;, ,ljcf ),/(1,S/~NI/~ 
~l}K/. mLJJWţ, 
12.,;;:-~,7.î .;;,<. ► .3 i/ 

I / " ,, 

* 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 "Titular11 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 

Suprafaţa 
Cota- Modul de Titularu12> dobândirii parte dobândire 

fb U .F ~J- -Jud /L-.Ţ{)y t/ (/5'9{, illll,b ~2. V~~ "?.e /'./) ',tf/J,M 
v?;#./JU ;:' t.L'htlt ,,_✓,: 

V I I 

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 Marca Nr. de bucăti Anul de f abricatie Modul de dobândire . . 
I? 

/uft)11.J,€/SH t,&;,f,y_ ,I :ZtfJtJ.X. Yt?N~ -C!tlh"hl/3fJci" 

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 

NOTĂ : 
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 Data Persoana către care s-a Forma 
Valoarea 

înstrăinat înstrăinării înstrăinat înstrăinării 

2 



IV. Active financiare 

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

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

: :s~l~h~\ijiir~'b,Ltt. 
", ,;,;;,";,,,,i: 

*Categoriile indicate sunt: (]) 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 anterior). 

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

NOTĂ: 
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 
an: 

NOTĂ: 
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 

R ll.1Jc,}-- 1"112f}-N.f1c.v/JH1lr · J..Do!} o2_o~ ;t:/-tJOOC 
,-

c.//~. J'TS . j_ o llt, ~ Ir /~ (f)t:JO l-tÎ 

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 
Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual 
numele, adresa e;enerator de venit 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 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: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual 
numele, adresa e;enerator de venit încasat 

I. Venituri din salarii 

1.1. Titular ✓IJNJl/ Hl/2t/Hf,f .5/J. 06..S'T. ~l~ff.C., hCIFtt:.f- v-lfc 11-/dJ u 3o >f.3~ 

1.2. Soţ/soţie 

JlftJIJCJ Pl-<!? f2) IH1 IYl/.:5',p ,€;>ucuee:m JJ-(, IV .JÎ 6 ·7-<r~Y 
' 

1.3. Copii 

2.,. ~ititri 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. Jţ/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: Serviciul prestat/obiectul Venitul anual 
N urne, adresa 2eoerator 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. Sot/sotie ' . 
8.3 ' opu 
~ 

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

Data completării Semnă tu a „ 
J 9. of . !to/t ...... ...... ...... ....... :L ... 
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sr:11a:~ d;oi)stet.rlc;"1•Gl1iecologie 
DECLARATIE DE INTERESE eutte ,c1 j:ţ/7; ' ~:rnv>:,::_ l,Jr , ____ _ _ 

. IE~~ - (f ~I 
Ziua .... .. ./Lunu ..... .. ... .. .... Ai1u l .. ..... . . 

Subsemnatnl/~ubsemnata, 5_,,N.ll c.J li/fR-.trJ---H .fi- , având funcţia 
de J;/2, · rt IV;f--A/. c ONilfhlL ____ l_a_â,_')1_1,~'at,u~-L--JF ___ tJ_A-y.S- ,-~-n-"i€.li_ cll/_ 0;_Y-_'Nc9<?c@lt_C- 6 R?:l. 

.6 t1..f} l d JcR v. 

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 asociatii, fundatii sau alte or2anizatii nee:uvernamentale: 

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiuni şi/sau a acţiunilor 
1.1 .... .. ......- -- - -

-

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi contro] ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizatu neguvernamentale: 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
2.1. .. .. . '-- .- ~ 

3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilor profesionale şUsau sindicale 
3.1 ...... ___.. - -

,---

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
detinute în cadrul partidelor politice, funcţia detinută şi denumirea partidului politic 
4.1 ... . . . .---...... -- ----
5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă 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/minoritar: 
5.1 Beneficiarul de contra:t numele, 

I 
InstittJtia I Proorlura pm I Tipul Dna t=rnl Valoarea 

m:mnnele/cmumirea şi oclresa contracian.1ă: care a fost contrajului îocheierii totalăa 

1 



denumirea şi încredînţat controc:tului coniractului 
ooresa contra;tul 

Trtular .. .. ... . .. . .... 

~ - r-- --
Sq/ro~e ..... .. ... . .... 

- ~ - ~ 

Ri.rle de gradul 11 Jale titularului 
I • 11 O l i O Olo I r- ------ ~ --
Societăţi romerciale/Per.oană fizică 

autori7atăi' Asxjaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete arociate, metăţi 

~ - - ----
CM.le i:roresionale saumetăţi civile 
pro:fesiomlecu răspurrlere limitată care 
desfăşooiăproresiadeavoc:a.t/Qganizaţii 

~ ..,, ua ~e/Fundatii/ Asxiatii_2) I 

I ) Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
L) 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 
societăţi lor 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 mentionate. 

Data completării 

... J.~: .... f .... ?. ...... f_ .... . 
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