
DECLARAŢIE DE AVERE 

fobsemnatul/Subsemnata, f-1/ f/ PI /41 ;:J A JJ,/ flţ_/ , având funcţia 
le )Ji;:~:t:=.cre~. JJli:;.!)Jc..:Jlţ L la =±st ,_J':.J(!J. -&(I..!:> ;J; t:>iisH..J1v.1't'i>°-::-G1;µ1co lk,rt.> '•(.> .b{fa'\ 

:NP ţ domiciliul ... c _____ , ________________ .... 
;unoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
~ă împreună cu familia1

> deţin următoarele: . . 

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

J. Bunuri imobile 

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

___ _..-,.-,,.,,.,;• ... ·-
... --... -

-- --------- --------- - - ....... _____ .. ....,.. ............ ,._ ,,_ 

' 

* Categoriile indicate sunt: ( l) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; ( 4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se află în circuitul civil. · . 

: 1 *, La "Titular" se menţionea~ în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
!iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte .ţări. 

~------.. --
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* Categoriile indicate sunt: (l) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă dle 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, iahtul'i şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii 

~aţlJr;t J) · 
. ........ ;. 

..-------·---·"- .. - ··· 

------
--.,., ....... 

/ 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 
numismatică, obiecte ca!'e fac parte din patrimoniul cultural naţionali 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. 

..~--·--· ... -................ ,. .. ...-··--· 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşe,te 3.000 de euro fiecarE~ şi bunuri imobile Îilstrăinate În 
ultimele 12 luni 

.......... ---~-,-.. ,,._,.._v"- . _. .. 
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IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisb-e 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 strliinătate. 

lnstitu.,ţfa ;ţ.are·- â.cl''; · · 
· 1i3'dt~ a6~i 

t - · // -

.,/ 

✓ 

1?..e:>'j,,\ / 

.J2C:> r'i/ 

'<.l-:,/O .,,/ // ,< . 7-tV' 

?C>b 7 , . :-:ţ-f J-:-~ ,1.,/ 
:::/-14 . ;>-I 

\..- --- ---------+----=-------+-----+---------,f----------------l 
( 

1 /:L-f r'Z ?oe './ I 

'")Q~~ --- // -- 2 Ev~ ,%, : :_··.· ... •· c?1 ,/c-' f I f'r· 

- t/ - - 2. (to _i:.4•· I 2 D("[ ~ţ_ ./l f. .. t'/ t-,1 ?7 
2 ~f)j:.I f (. e; C ;ţ.. ✓ ,f 6 Db() 

.. /(. 1 -[ t -r{ll ~?o--t„f //PO 

*Ca1egoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
:ch.ivaleme; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
icumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

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

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

J ~·) ----,-
Emit~M ··· 
aeţioµa;_ 

/ 

*Categoriile indicate sunt.· (l) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
f::Jhmi 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 depăş«~c echivalentul a 5.000 de euro pe 

an: ... .. .. ... .. ........... .......... · .... ....... .... ......... : ;.:,.; .. •-•··,....-::··;"::-:''.' ................ ............... .... ... .... ............ ...... .... . 
• • • • • • • • ' • ♦ ••• • • •••••••••••• ♦ ••••••••••• ♦ • • •••••• : . ; • • !'"~..-;';·~: .••..•••• ♦ •••••••••••• ••• •• ••••••••••• ♦ •••••• ♦ ................................... . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ♦ ♦ •• ~ .., , .... ; ··;· ••• • •••••• ••• •••• ••••••••• •• •••••••••••••••••••• •• •• • • •••• •••••••••••• • ••••••••• •••• ••••• 

..., .-1"'' ' 

NOTA: .f 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V. Datorii · . 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri aclltiziţionate 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 subvenţiOJriate faţă. de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/sodetăţi 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 '1' 

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 J şi al JJ..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. 

,.,,.,, .. ,. . .. ~,:•• 

1.2. Soţ/soţie .,.~······~"· .. " 

1,-i Copii 
I ·, 

.,,,. 
,/ 

,,,.;•' 
,,. .. ,,., 

2.2. Soţ/soţie ,,, 

/ 

3. l. Titular ,.,.. 

3 .2. Soţ/soţie / 

./ 

4, 1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. l . Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie / 

,,/ 
/ 

/ 

,/ 
/ 

/ 
/ 

/ ' 

_,,/ 

5 

·., . . / ,.' . . 

.. . : '\'· =. ·>·. 
.,,. .. ,.·,•:, · -'"· .. ·. · •;, .. .:: 



7. Ven~ii~!~~jr~gJ „ 

7 .1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8( Soţ/soţie 

8.3. Copii I 

/ 
.I'· 

,/ 
/ 

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

Data completării Semnătura .,._ ___ ~----
/PI _,,, ry. / ... - · .... t ,.,,,, . 0(f,,, ~- t. v.) __ ) 
···· ··· ······················· 
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DECLARA.ŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, /4 tf~ l /f) )/ J A/ţf,1:/· , având funcţia 
de t::d/2 r,;: C't"'C lli /1(-C l::,,r cg. 1..:. la ..,5➔ r·· • ol.~rr, 1f:V Cit- ... G~/\,•.(.J cor{~c:, y 4, ,-0 r , f!,t,>t);, ' 

CNP f domiciliul _[ 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

1.1.: .... 

,., 
/ 

_./ 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

2.1 ...... 

/ 

3.1. ..... 

4.1.. .... 

5.1 Beneficiarul de contract l1l.ln1ele; 
renumele/deru.rnirea · adresa 

,, 
/ 

·••' 

.. ✓ .-·· 

1 

Calitatea deţinută 

,.,,~ , ..... . ~" 

· Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şiJsau aac "unilor 

Valoarea beneficiilor 

totală.a 



I 

denum:ireaşi 
ooresa 

contractului 

! Titular .. .. . -....... .. 

i Cv/4 . i ' -'V\I roţie ....... ... ... .. 

Rudede gradul ri ale1itulwui 

Societăţi comeroiale/Petroam:fizică 
autorizaiă/ Aoociap:i familia1e/ Cabirete 
individwle, cabinete amare, roci~ 
civile proresi.onalesauIDietătî civile 
proresionalecu raspundere limitatăcare 
dP.qf'~profesiadeavocat/O~ 
,. otl\ternarnentale/Fuooaţii/ ArociatifY 

• ,,,-, . . I ,fu,_f 
. );1.,, 'HC· . 
(;')el? o.f.~1?-/.v'Q 
G/ 1-'--~ t:..€.,_c.,9~· ·-e 

lJ--u f+t't:.!~ 

~--,...c, , k : î,..1. f -D\~·c19,_c1i 
·~ 

5',ţ;.\,V r'C~ t:,-if.~-/or; r.J.i"l.!0 ~;· 

(A.J,.-e_ ,-:,C, · c~~ /S , i'? ·ţ · 
c'cP/1 

1
) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi ~pii 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 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 S:e m.n_a_tnr.a ____ _ 

.... le ... :.~~ .. ~ .... ?.~ 1 ~ ......... ..._ ________ __. 
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DECLARAŢIE DE AVERE 

l2uic-l/Xttt-r -fl_o1i1:9<-f;)'##'f Jr!&t+-t1-

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie 
Buftea / ry () 

INTRARE Nt. - ·--- ')f-g'. 
IEŞlfjE <) 

Ziua ..//.. Luna . ... Q.f .. Anul l.<?../. 

Subsemnatul/Subsemnata, 
I , t,t1 Alt.A' 1 

de . li,, "l'vn_p?L 
, având f ~9ctia 

t➔¼:c:axoC-~ ~- fkf11fa'Z;4'-1a \f1>mac Je · (}&/12!::T,eicH 
, domiciliul / _1__..o/_n=·--:'Jl-,,47___.1-'~a""'·~-'.....,·; .... ~ ____________ _ CNP ~I ---------

' cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia1

> deţin următoarele: 

*I) 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 

dn ter(.( .<!{'-'h) ,. ;J.-1, I ct1w<J 

_Suprafaţa 
Cota-
parte 

q -~t., 
C.-1 J -~ </I 

Modul de 
Titularul 1 

> 
dobândire 

Cvc .. 
x?u L! < .,:..?f>v· t.l 

./lru/Ct12_. 

* 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. 

;' ?.) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
ia, m cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

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

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 
l!- . . ·vrJ°e-Î4 I (j°i!,J I iooJ 

·' I 

1 

Suprafaţa 
Cota- Modul de Titularu12> 
parte dobândire " 

6'.) W. L.. ¼ .. c..v e..__,, 
1.X;.:..i'A Ofl<t u / ,.;(elf@l, 
rJ.(.ttAr:)''X.i11Y Au~:. 

/ 



* 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, nwnele proprietarului (titularul, soţuJ/soţia, copilul), · 
iar în cazul bwrnrilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

I O( ., ,o 
{ '-· . 

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 cultm·al naţi011tal 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. 

..,,,.-"' ------ -.~(~::--- ··-

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

(1'(1 <L .•. 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşusc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: .. ---·· ······· ··---:;, 

/ .. .... ...... ...... ..................... .. ............ 7 , .. .......... ........... .. .......... .. .. ......... ....... ......................... . 
······ ···· ······················· ········ ··· ·· ·· ··•:/••········· ·· ········································································ 
... .......... .. .................. ... ..... .... .. .. 4-:-........................................................... ....... ... ... .. .. ........ . 
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 acwnulate în străinătate. 

_,,/ 
.,· . 
.., ___ __ ... ,---

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonom•~ companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice 1·omâneşîi sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 
// 

/ 

, _ ______ ........ - .... •- ··· ······-------7 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataJiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al J Uea. 

4 
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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 acesto1-a depăşeşte 5.000 de euro 

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

,/ 

' ;_' ----------- --------- ----------------------1 

-+------- -----+ 

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
1 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) 
1cţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; ( 3) împrumuturi acordate în nume personal. 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, reallizate în ultimul an fiscal încheiat 
1 (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificărille şi completă.lile ulterioare) 

· NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

' ' • . ,i!il::,~ < .. . ·. ...,.: . ', ' ' ' ' ' ' 
1. Veni.t.111"ir,;ţ1'llf..S-i!iat-H . . · .. 

' . . . : •. .... : .. . - •,'. J t .''·· ·.. ,•, -~ .. .. \, ,.:'. - . ,,, ..... . 

1.1. Titular 

l .2. Soţ/soţie 

l .. " Copii 

2 .1. Titular 

· 2.2. Soţ/soţie 

3 .1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4 1 . Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. l. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

5 

c., ~1 ·2 I . <-'? . I .o i-e . 



7. l . Titular 

7 .2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

f Soţ/soţie o.1 (_ 
8.3. Copii 

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

Data completării Se ătu{~--
.. /~ ... rf ~ .. ?-!lf.: ..... 
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Spitalul de Obstetr ică-Ginecologie 
Buftea ;Ct::to 

INTRAHE N . / ( I 
IE~IRE r. --_:._~;,__-

DECLARA ŢIE DE INTERES · Ziua .t/... .. Lun~ .. . §!.% .... Anul .1f?../. 

Subsemnatul/Subsemna ta., 
de h 4-/jM((2::-7t. 

CNP ---------

1_::) 

'Y-{. { .1.l t..-=)f)·!S. (./ 

la 

, domiciliul 

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societă*i naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum si membru în asociatii, fundatii sau alte or1?;anizatii ne2uvername1ttale: 

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 control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii ne~uvernamentale: 

Unitatea Calitatea deţinută 
- denumirea şi adresa -

2. l. ..... 
... ·-. ,,,, .. 

// 
/ ' 

--· 
3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale 
3.1.. .... 1.--.. ----·--·~ - ' ........ 

,,./ 
__ ___.,:,-..-

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi 
de inute în cadrul artidelor olitice, func ia de inută şi denumirea 
4.1.. .... 

Valoarea beneficiilor 

neretribuite, 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă ju'tid_ică, c9iisultanţă j~ridi~ă,· C-Onsult~ntă şi 'cîvile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării f1111cţiUor; m;indatelor sau demnităţilor publice finanţate de la · bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheia·te cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
ac ionar ma 'oritar/minoritar: . ' . ' . . ' 
5.1 Bereficiaruldecontract:mmel.t; Instituţia Proorluraprin Tipul Dala Durata Valoarea 

-enunele/denumirea · adreSi oontractantă: careafost contractului îocbeierii controctului totaiăa 

1 



dwumirea.şi în.looin1at comactului cootmctului 
adresa con1r.:dul 

Titu1ar .... . .. .. .. .... 
lr,--~-•~~--....-- •-----•M~ . .... --··-------·~ 

D 
Soţlsope ............... // 

/ 
/ / 

....,,,, .... · 
,/' 

Rl.Kiede gradulf1 ale titularului 

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

Societăţi~Peiroaoăfizică - --,-----
autorizată/ Asociatii familiale' Otbine(e 

individuale, cabinete .m:iate, occietiili 
civile profesionale sausocieffiti ci.Vile 
pro:lfsionalecu~ limi.tatăcare 
~ profesia de ayocN/ ~ 

. ntale' 111,rl::itii/ A . •. ?I r 1.ivemaine A • 

~ .. 

1l 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 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 

Io, o{J ;?c I 1-·--
···············'····················· 
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