DECLARAŢIE

Subemnatu)

DE AVERE

..i?....'?..~l!..'.?!..... !.:.!..d/:-.'.:.'r!.!..I.............

(a)

...if'.'.{?.b;,,7./,1..î.. ...?..f•..OJ L
dOmiciliuLd.:';,{1/C.J;,

avânc.

fonctia

de

........... , la Poliţia Locala Braşov, CNP
u1oscând prevederile art326 din Cociul penal privind falsul în
Jedaraţii, dedar pe propria răs:;,underc că împ.reună cu familia' deţin următoarele:

I.! BUNURI IMOBILE
1.:Tercnuri

2.

Clădiri

Il. BUNURI MOBILE
1. Autovehicule/ autoturisme, tractoarct maşini agricole,
tnt~~~e_ort care- sunt ~~-1!:'-C inmatri_~ulării, otriviţ legii

~-

I•-

~~I

I

şalupet

iahturi

şi

alte mîjlouce de

~-u-l_d_e__N_l_o_d_u_lde~-,n-~

fabrieaţie

2. Bunuri ~ub formă de metale preţioase, bijuterlLi obiecte de artă .şi de cult1 colecţii de urtă şi
numismatică,

obiecte care fac parte din patrimoniul cultural

vak>are Însumată

depăşeşte

5.000 de curo

naţional

sau universult u ciiror

CONFORM CU
ORlGl)'IALUL
DATJ',

f

JJl.,:~:1!)1L.

Notă: se

vor

menţiona

toate bunu.rile aflate fn proprietate, indlferent

dacă

ele se

află

sau nu pe

teritoriul României ia momentul declarării
Anul
dobândirii

De.scriere sumară

Vulo~::st~~~,:

·-. :

_____________________________ ..........._.._ -----+---.~-~ - - - - - - - - -

-----------------------+c=--~--t----- -------------' e---------------~~,;,_~~----e--. - - - · - - _I

III, BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3000 DE EURO
FIECARE, ŞI BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat

Persoana

Dala

I, Înstrăinării

către

Forma înstrăinării

care s-a

Valoarea

înstrăinat

_-_,cc-· I

r--------+-----t---------t-------.-=--"i="------,--j

---------

======]

--

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

-------

-------

IV. ACTIVE FINANCIARE
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivaJentt' de econonus.1re şi
inYestire, inclusiv carduri de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte
5.000 de euro
Nota se vor decfara inclusi\• cele aflate în
Instituţia care administrează

I

1-

bănci

Tipu(

__ şi adresa_acesteia

sa11 in.sliJu(ii financiare din
Valută

stră.inaătat@

Deschis în anul

-----'l

_=s~~:'":~· '." ,~ I
p

~

--~---~---,=--'-----+------+-----<----------;; cCl[igornle md1cate wnt: (/) Cont curent sau echivalente

(mclu.1·1v card;; (2) Depozit'h·:mCar sa~ -e-c17-ivale-,,----,:;-:------(J) Fonduri de inveslî{ii sau echivalente, inclusiv fonduri pnvate de pensii sau alte sisteme c:u r,c1irnu!ure(se vor df!cla~

cele a_/f'.rr?nte anului/isca{ anterior)

2. Plas11mcntc, investiţii directe şi împrumuturi acordate, ducii vuloa.rea de piaţă însumată
tuturor .µ.cestorn depăşeşte 5.000 de euro
Noi ir se vor declara inclusiv

investiţiife şi parricipări/e

,- - - - - - - - ·

Emitent titlu/ societatea în care. persoana este
acţionar sau asociat/beneticiar,de Împrumut

in

străin(Jtale.

___ .L

... . . r=:=~~
Număr dt·

I

Tipul'

3

titluri /cota de ,

~

Valoare totală la :ti

i

* Categom!e indicate sunt: (1) Hârtii de valoare deţmute (fllhm de stal, certificate, ohl;gafilmi): (2) Acţiuni sau pă1f
sociale în societQfi comercialr!; (J) Împrumuturi acordate in nume pel'sonal
3. Alte actiYe
euro pe an:
Noră:

producătoare

de venituri nete, care însumate

se vor declara inclusiv cele aflate în

străintUatc

depăşesc

echivalentul a 5.000 de

--

i

V. DATORII
Debite~ ipoteci, garanţii emise în beneOciul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing
akt asemenefl bunuri, d,ad. v.alorea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro,
Scadent la

Creditor

şi

Vatoare

VI. Cadouri, servicii. sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă
de valoarea de piată 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
-·~ndivic:luală depă~~te SOO de euro·
· Cine a reulizat

ven.. i.tul
:'IT.TîtuJnr

1 _ _

~--- ·~l.

I...

. .

Serviciul prestat I

_ _ _r_sa
_ Yt.~Jtul_"'
_ ..' ". ume, adre·"'··... ~-~g~••~•~r.~tor de ·="'-·---I--·

s. •.

···--··--.

5oţlsoţieţ_=__

_

.

_ .

~3~~~:._=±==---~~~----~------·
_ _:_ _ -.---·- -

* Se exre.p1eazt1 de ia dedarare

---.,.=+-"'=-'·----,

. -- .-~---- --~·----··-·· --··---·--- -+--------·-·
- - - - + - - - - - - - - · · - --+-----·--·

5.Venituri din pensii ______ _
~.1. Titular

t ==J

~ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - ·-· -

___,

s_.i_._so-11_,._,_i,_~-----·==-~--=-=--------~------ -----

f-'

6.Venituri din

activităţi

ae:ricolc

___ ,,.. __ ·_________,·

6.1. Titular

~-----------------~:-/-----+--------------,
6.2, Soţ/soţie
/
f---~~----+---------------1-------~·---------.
1

7. Vcnituri din nrcmii si din iocuri dr- noroc

__/~-~---~--------

7.1. Titular

'
7.2.

---------:

/
_ _J_
_____ _

Soţ/soţie

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

-- ___ _______j
7.3. Copii

I

~

----8.Venituri din alte surse

1-8._I_.T_it_ul_a_r_____________ -/-·
/

f

s:2. So(/soţie

/
I-----

8.J. Copii
l'nmmia d.:duruJie consiiluie m.:t public ş1 răspund, polrui'vil Legii p.:n(1ie, pentru inexacritatea sau uirac/eq,f
incomplet ai d.Jte!or menfwnate.

Data

_'9-ct,

completării:

Semnatura:

-?c/{

F: 037

CONFORM CU
ORIOINALUL

DATA „

10... n1-..zmn .... "L·_J'\/-• -,

/7,1: •'

.,;.,P

,',,,.-/

f or.or."''~.
o~ ,

r•

I.le ,.,.,·

~u bsemnat 11

DECLARAŢIE

DE INTERESE

Ic~
3,:.-C!t/1,..
·" d f
#li··•·•······
.. -·------ }-Îf,1,('r',-fAI
-11vnn
un<: ,·1a

de .........
/.J,;;L,'(/s7
LC-CAL
1............ ---la Poliţia Loculă llraşov, CNP
~ domiciliat în .iilt?::~J...!:.~;;
cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privind fahml în declaraţii, declar pc propia
<

1

~un_d_erc_•:_ _
t. Arocîat ~nu scţionar la ,:odef:lţl comerciale, companii/socid!l.ţi naţionale, in.uitutil de credit, grupuri de lntUCS<'
~ eronomi',_P.mum şi membru·~ •rlaţ!i, fundfilii sau alte or anaa ii •• '"""'"~'·'. ...

i
j

~ _,_

.
Calita!ea C.efmută
--· -~-------

Unitatea
-den~~dn:sa

Nr. de părfi sociale ::au

r~:.:---~~~-= --L~~~r
1

i

dcnc,Lni

.1~',""~:ilc'.

. ·r--·

1

--··-

..o

:J

Valoarea totalu a părţilor sociak:

---4

2.Cnlitatea de mcmbrlJ în orgs~lc dt- conducere, administrnre şi control all' socîetllţilor comt"fcîaltl, ale regîllor
autonome, ale comptmiilor /sodettlţilor nati:onole. ale: instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, alt:
~-~-~i~J!!!or S!ţU ftmdaJHlor ~L!~l~_!_ltor orga_nizaţîi ncgu,·crname.i:i~lc: _ ~ - - - ~
Unitatea
Calitatea
_ _0de=n011ţnirca 3i adresa ..

i

2J.:..:_·, - - - ..----·---. ~ -

i

~=·1---

--····-----·-····--·1= -..--·

! 3. Cahtatea de membrn în -cadrul asociaţiilor prnf~ioiu1le
1

.I

-

~. ~.:....::.:,;,rJ. {:s=-.-"-' i>t" (' ;,,~ & : .r A
i::~•lita<,;;, ne

:.mb;,~

~i!sau sindicale:

r.: ___-Po, ; f_F_i'!:..---1:d!..<,., t...f____

orp~:lc

dc-(o~d:,c~~:::i~i,tm,şl

.~

conlrnl, retribuit< sau nmtriboite, iJ,~~ut,;,, ,;<leul j

!- p~rtîdcl-0.!"~lltkc, fu~~1~_!1lltA şi !!!_n_~-~irca parti~!~Ht_l~<~'_ _ __
!,1-.1.'".

1---

----------- ------------··-----

_ _ _";'...._ - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - -

--·

. .

--~~------

--·-

--·-

...- - - ~ - j

. ~- Contracte. Inclusiv c~le de a~istenţll jurldl.că, ctms1dtanţi\ juridică, consultnnfll şl civile. obţinute ori aflate tn derulare 'I
1 tn rlmpul exercitlitii f1m(Jiilor, mandateli:w J;Su demnitii:ţilor publh:c flnimţate ~ la bu2ernl de stat, locul şi din fonduri
ext~rne ori încheiate cu societăţi c_omc«'.ittle cu CS(lital de stat siiu u_mle statul este acţionar majoritar/minoritar:
,

l

:··-----

--~;nc~~,.. :-:·1Jtrnnuai:1··- ---·:·-·; ~ rur

'

I

flbme-.e, premr•i.:·'1
cl,;:nu-n1ttA )ci ndre.'la

r;~,~:::t

'""'"'' ...,

I
e-·______...

/

11
oon
'"~"~,,-,.

:.i

••

·-

1
;in:t::~ ~,c

:ir,al

T------·-- :I. y,;;;;:-'I

~·

Data
!ncim~rii

incr:dm;at
contmctui

~ont:actuli,;

!u;;1~. a

Dt:"illll
vm:!rqctulu1

~0111:'U\.'

! T'.tular.

·--·

I so;tso\k.

I RuJ.: de gradul I ,_, ale tltulnrutuî
---·-·-···---·' S0tictiî{i come~:;:ialc/
Persoană fr!foă
c.1.torintă/ Asociaţii "°ami'.:a le/Cabinete
!:dîvîduale, cabtm.'te asociate. so,;,!<!UJ;~i
('i\·lle pn,f::sio11ale ilat1 ~ocktăţî civile
fli't'1fo.<,ion,1!<! i;u raspm1derc limm.:tli c,u-~
desfăşo;irii profes;a de nvocat/Orgur,injt:

I -~~~!!aJe_~fundaţiii Aso_,;:!~-~~_._-:_'::-------'-···----,-- _-·' ?nn r.id:: de gradul I «::

111\ţ:,ege ţmri1111 pţ

~c'c==-

lim.:. 3~Cr;t,kr.li {Î .:111,1, pc limt def.C<;Jl,J,-,:nlil

'' St ,w· Jcdarn nJn:ek, d->iumirea ~l udre;u hi;mi;tidanilu1 de \.W1trac1 \.Mt, prin c:ilitu!ei! tleUmmt Hml~111i rc-ţu.1-'so;m Ji ,~::k:'; ('~
grniJ,~: I obţin .;ontrarn::,, ~a t\lm >•1:11 ,kfirnte 111 r,ct.5 Nu~ ;b.:!ali contr~ctelf< ~n,;,.1~\llor ,omercial,.; pe rn.:riuni la c~n.: dcdar.:inwl ;,r.p~~tmA w
w1v: wţ1a ;i rOOek:: de gr~Uul ! ,:ktin ~111, ;mtts, de 5% <lin c11;,italul SN;:Jal al wc1~:ati, incifurcnt ;le mndul de dobf1ml:r~ ~ x:11un:lM

Prezenta dcc-lara{ie constituit act puhlii' şi răspund, potrMt legii penale, pentrn lnoactirntca sau
caracterul ineomplel al datelor menţionate.

D11ta eompletăriî:

2l ... Q:i.: ....t'..fl~: ...
rCONFORM CU

· ORIGINALUL

F: 038

Lo11r A . +Q.,115,..!0.IL.

'
'

~~

"'

<l

