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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul \a) {i.#.:ff!. .... !'!. .... ~.~~-~- .... -..Y!9..~.~Î±. ..................... . 
functia de .~e.!.~ ..... ~'.?.&................ la Poliţia Locală Braşov. 

. _ ....................... dorn,ciliu l ... ~.IJ:;::t,?.1/....... ................................ .. .............. . 
I 

........................ cunosdnd pre\edcrile art.326 din C )dul penril privind falsul în declaraţii. 
pe propria răspundere că împreună cu familia 1 deţin următoarele : 

I. BUNURI IMOBILE 

I. Terenuri 
\ ow .1, ,·or d1tdara ind11~il c-eh ajlme în alte (ări 

având 
CNP 

del'l:1r 

Adresa sau zona Catego• Anul 
ria· 

Modul de Titularul2 

I 

1===- - --1 --,---~--,-......,..--~-c---~--
C a t f! ~ () r ii Ie inJicar.• sum. (/J Oj!ricol. (2) forl!stier. t3Jintrcn-ilmr (./) ludu apă. (5) alte cOleKorii de tl!r.:nuri 

ţ--7- -t~I 
cx1r111·1l,111.,, dacâ Je a/lti in circuitul eh-ii 

2. Clădiri 

Titularu12 

I
- -R fr5DII 1 ~,9, ~CZ>JJ<. 

_, ___ --=._--A_-z.._o-=_J-€_8-=_77--=_===-~-=-2.=~~=---✓_-~-::::::-------~-'~=-+-h=-~~~~-_,..::]-:----------=i=-:_!--~-7/?D~~---'/<Uf:_j--1 _----=_-----__ ~ 
Cai<!gorii/1! i11dica1e \'11111· (II apar1ament: (2 I cmă de lo,•11i1, I 3J ca,ti ii<' n,c,mră. (./J 1p,1(ii comerciule d.! pruduc(ie 

I 1Pr111 /omilie ţ(? i11(elege rnr11I rn(ia }i cop11i aj1<1fi m tfl/rermerea acestora 
11/.u T1111/ar•' w me11(io11ea=ti in ca=ul hummlor proprii. 1111mele proprietar11/ui(ri1ulur11I . . rnfu/ so(ia ,·up1/u/J. iw in 
ucul h111111rilor in < oproprietute, cotu-pt.Jrle şi numele coproprietari/or 

II. BUNURI MOBILE 

1. Auto\ehicule/ autoturisme, tractoare. maşini agricole. şalupe. iahturi şi alte mijloace de 
trans ort care sunt su use înmatriculării, otrivit Ic ii 

'\;a tura l\1arca I 
( 

Anul de 
fabricaţie 

--t- --
- --1 

1 Modul de dobândire 

I 



I 

l 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă ~i 
numismatică. ohiel'te e11re fac purtc din patrimoniul cultural nafional sau uoh crsal, a căror 
~aloare însumată depăşeşte 5.000 de euro 

N01ă: se ror menţiona roate bunurile qflate 1i1 proprietate indiferem dacâ ele \e află rnu nu pe 
teruoriul României la mom<'ntul declarării 

I 
dobândirii I 

Descriere sumară Anul 
Valoare c,timată 

------~-_-:_-_-:_-_~---_-_-_-_-_-_-_-_--==========f==-=======·====== 
! ::=?:: 

t-~ -_ -_ -_ -_ --:,3<=-~=----=t=-+-l -:c--+:-=-----_:::-_-z------1 
III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3000 DE EURO 
FIECARE, ŞI BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN UL TIM ELE 12 LUNI 

-------------,-------.....---------,.------------.--------~ 
Persoana către 

l\atura bunului Data 
care s-:1 Forma înstdiinării Valoarea t instriUna1__:===t--=i=n=s=tr:.ă_i_n_ă=•_·i=1=-i~Î-~==-==-i=n_=s_t==_r.=ă_:i_n~:1:_t:_~:_~ţ~~~~~:_~~-==-~=-~-=~-===-:_=_=j=~=-=.:=_}-}i_-_-_-_-_-_-_-:_-_-_l-1 

RM CU - w ORIG INALUL 
IV. ACTIVE FINANCIARE DAT A ····2:Z··,UN:·!Uf9--·:· 
1. Conturi şi depo7ite bancare, fonduri de inve~tiţii, forme echivalente de econom1s1re şi 

investire, inclusi\ carduri de credit, dacă \aloarea însumată a t uturor acestora depăşeşte 
5.000 de euro 
\o/ă. se ,·or declara indush· cele a{lme in bănci .sau im1it11/ii fmunciar,• din străinaătala 
lnstitufia care administrează I 

Tipul' Valută Deschis în anul 
i adresa acesteia 

Sold/valoa re la zi 

--·-____ J __J_ 
-----------"=---==-= -----+-~-- • ------~ 

i I ~ ~-
• < ·a1egoliile 111drca1e rnnt. (I) ( 'om curent \a?/ echil"(l/ente (ind11:,i1· carti/; (2) Depo:il hunc·ar .wu echiruleme: 
(3) Fonduri de inwsli/ii sau echtl'alente. indusil'fonduri pril'aJe de pensii suu a/ie sisteme cu ucumulurefse ,·or declara 
celt! aferente a1111l111 fiscal anteriorJ 

2. Plasamente, ioYestiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a 
tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 
\11111 .l'f! rnr declara 111c/11sil' mwsli/iile i xmid ărili! in striii11a1we 

'li umăr de r mitent titlu/ societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut 

Tipul' 1 titluri /cota de Valoare totală la 1i 

-----=---=---- - .. -I --1 
• categoriilt! indic-ale sw7' /J 1/ârtii de ~·t1luare de{inule (litluri de .'ii[// cer1ilica1e. oMiga/iuniJ. 
~ociale în soc11'fâ(i c:?merâaft (3J Împrumu/ltrl ,Kvrclut,: in ,,un,,: per.w11al 

2 

( 2/ Ac/111111 ,;au păr{r 

l 
I 

i 



I 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echiva lentul a 5.000 de 
euro pe a n: 
\111,i ,.., 1·ur dedcuu md"-'i,· ,·ele a/late în wrămătaJe 

V. DATORII 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi 
alte asemenea bunuri, dacă, alorea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro. 
\mei. w rnr declara inclmff pusivele {inonda, O< umulute in -~trăiniitCJte 

C reditor 
Contractat I cadent la I Valoare 

în anul 
- _ ___. 

I 
-

I I - -
I 

____ , 
-- ---- ----- I I 

---- I 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 instituţi i 
publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări 
de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare 
individuală de ă e e 500 de euro• 

1 C ine a realizat ',ursa venitului: nume, adresa I 
Hnitul -------+--

Sen ici ul prestat / obiectul Venitul anua l 
generator de ,_·c_n_it _____ î_n_ca_s_a_t __ 

I. I. Titular - - --------1i----

~ - -----lf--------------:-:=--"'~--,..-----------~------
1.3._.Sopii _________ ....,.....:::;__ __ ---+---

'll exceflft!a:ă de la d,:dararl! cadourile şi trataţiile 1c11ale primite din rnrrl!a rudelor de grad I şi //./eu 

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) 
\otâ w ,.,,,. declara inc/11\il' l'l!niturile rol'l!nite din wrămătate 

1 
I. V e~ itu ri din salarii 0t:,./ 77 fi L-CC ,#..,,;- '13 tl ___ .:....::..-=c.:::.::..--.:.-f-____ --.. 

1.1. Titula r 1 ~o a, ,ÂIU),{JO 5ft E= 
... @ ,?C,.~~C-EJ'.IJ7 - ll10 c.c~ 

I / -~ C{)C_ef "'b/;-?Ce.8Ctl 
1 fi,~ -6h 
[ ~-'· sw,.,;. _ I -

1.3. Copii I ---

2. Venituri din acth ită;;iii~nd~e~e:-;:n~dj:;e~n;.te:-----=::===================::.z-==;;--

1

2 .... I. Titu I a r ..k:::::::::::' 

I .-OO'NFcîifuŢ Cu ~ 
----- I ORIGINALUL tlJ 

~ --- .----- - --)A-!A_:· .. ··f7;:UJVftff··-.'.! • .'.!. Soţh,oţÎl' 

'--------'~---------.-:::::::::. __ --_-_:-~~~---------+----

! 
' 

I 



- --- - - - - ----- - - --
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor_ __ -,.-::::::::=:====:=:::__=-=-=--=:.:;z~::: 
3.1. Titular 

2:3. ",oţ/sotie. etc I 

4. \ enituri din imestiţii --- - -----------~-:::-:;,-
' ---- --,---

4. I. Titular __,

1

, ___ -_-_ ~f ___ -_-_-_--_---""" ____ f~_ 
4.2. Soţ/soţie _ ~ I t 
5. Venituri I.lin pensii 
5.1. Titular I 
5.2. Soţ/so.ţi€ I 
~--""0 /Jdf; Pt1MJ-rev C/Jf;,J- ~ J>c11i~· 
6. Venituri dfo activită i aoricole I 
6.1. Titular --
6.2. Soţ/<;oţie ,__ -

,-- - --~ ---
7.\'enituri din premiij_i din _.locur_i_d~oroc 
7. 1. Titular 

1 

===_====r=-----..::::::=:::::::;;--..,-1 

I 7.2. ~oţ/soţie --------..-:::::: 
7.3. Copii 7 

:s. v c111luri din alte sun,e --~ 
8.1. Titular 

-
8.2. Soţ/soţie I I ___.,...-> I 1 

f-1 ---- -+--------------,,....-::::::::t:"---------- - ------- ~ 
8.3. Copii ~- I , 
---=----t-1 -----7~----+--------------, 

Pre:l!nla declaraţie comti111ie ac i p 11h/ic şi răspund. pvtril'il legii pen1.1I<?. p.:ntrn in.:xcKtitatea .rnu cara,:11.:rul incomp/.:1 

al datelor m.·11(io1101t 

Data completării: Semnătura: 

-----
1 CONFORM cu 
i\ ORIGINALU~ 

AT A 11 ... \Ull ....... . 
' D ~ ....... ~ 

• 

l 

j 



I 

ut• ".:,c/e~·.c~- 'JL- /S 
l 71

l. ~ DECLARAŢIE DE !VIERESE 

G,?c:€8 N Et..c~;J... viut-R7].-Subseptnatu~.l'···· ............ ........ .... ....... . ... . . .. . ... a"ând funcţia de 
.... ~~.~ .... ... "8Rlf.s0b olitia Locală BraŞO\.. C'\P ..... .... ....... ...................... ........• 
domiciliat în .............. IJ.1~~.................... .. ... ... .... ...... ..... ......... .................. cunoscând 

re"edcrile art.326 din Codul penal pri\·ind falsul în declaraţii. declar pe propia răspundere. 
l. .\sociat sau actionar la societăţi comerciale, companii/societăfi naţionale. instituţii de credit, ~rupuri de intere, 
economic. recum I membru în asocia ii., funda ii sau alte oroaniza ii ne0 uvernamentale: 

L nilatca Calitatea deţinută I 'Jr de părţi sociale sau \ aloarea totală a părţilo:- sociale 
~ dcnumirec1 ş1 ~r~ __ _ I __ de a91un_i__ I şi :.au o.1 actiunil, r _ 

1.1.:..:.:.:.. _f5 c P/ JV (l(JPM ~ _ _ 2 o l ___ zoo 

Z.Calitatca de membru în ore;anele de conducere • .idministrare ~i control ale societăţilor comerciale, ale regiilor 
autonome. ale companiilor /societăţilor naţionale. ale instituţiilor de credit. ale grupurilor de interes c-conomic. a le 
asociafiilor sau fundatiilor ori ale altor oroaniLS ii n~uHmamentale: 

l nitatca Calitatea de\inul.i \'aloar~·a 

1-
denumirea şi .idre~ h..:nc1i..:1il11r _ 1 

2. I. ... 

I------~------------------- - __.,_ ----------------
J . Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindic,1le: 

4. Calitatea de membru în or~anele de conducere. administrare 5i control. retribuite sau neretribuite, deţinute în cadrul 
>artidelor olitice. func ·a deţinută şi denumirea partidului politic: 

4.1. ... 

1----- --
:-. Contracte, inclush cele de asistenţă juridică. consultanţă juridică. consultantă 'ii CÎ\.ile, obţinute ori aflate în derul:ire 
În timpul e'l.ercitării funcriilor. mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bu~etul de stat. local şi din fo111Jul'i 

~e_r_n_e_o_r_i _î n_c_h_e_i_a_te_cu_s"""o_c_iet_iiţ.._i_c-'o_n_1 e_r...;c_ia_l_e_c...;u_ca~pL.1_· 1'-ar! .;..d_e_,_ta_t_~_a_u_;_u_n.c.d,e,.c,-'-ta_t...;u_l...;e!o..c._te_'-a'-ct.._i.c.o_n'-a_r __ m;.;..a_,JL. o'-'-r-'-it'-'a'-r_/m;c,;.;.i n;.;.o.:..r...;i.c.rn::.r...;:-,-
\ . 

j lns111u11a rrocedura Data 
contrac1anta prm <"lire n fo,1 Tipul Durnlll 

l{ll I 

~ I b,:n.:t1c.:1arul J, c.:,1111lJcl 

num.:k. prcnumde1 

d,:numir,-;i ,, JJr,~ 

I 
m, he1~m .:on1ra.:11:lu1 

Jcnumm:a lnc.:11.-J,nta1 con11actulu1 I cn1tllJ 
I 

contrJ, tulu, 

1 
1 1

' 
~1 adresa c.:ontractul 

-----Ţ.=-=-. -1-- - -;_--- --l=- ~-_ _;:.ţ:::_;I -
I -I - - 7- ---=t=-1---~ ; 

------+---1 -1- -

t- - --
1 itular ............. . 

-------
',oţ ~O\Î..: •...•..•...•• 

Rudl· de gracu! I "ale titularului 
I 'scx:iclă\i comt·rciale P-c-r-,<-K-ln_ă_t_i_,i_c_ă ___ _ 

I uutnritJtă \ soda\ii familiale Cabinete 
ino..li\ idua!.:. ca~in..:tc a,\1..:iatc. socict.ă\i 
ci, ik rro1<.:,i1•nalc :.au :.(1c1c·t.ăti eh ·k 
rn•ti:,ionok ..:u ră:.pund1•rc limil~ care 
Jc~tă.~oară rrofosia de a, ocut!Organi.ta\ii 
nc!!U\ crnamcntalc· Funda\ii/,\ s,i..:ia\ii=) 

~I 

l'nn ruJ.: J,: a;rJ.:!ul I se lnt.:lcgc ('ănnţ, p,: ltnie ..,,,,nJcnta ş, cc,p11 p,: lm1c J,-sc„ndantl 
• "" ,nr d.·,:larJ num.:k denum,r,-a ~1 udrc,a "1!11dk·arulu1 de contraci unde:. prm ca111a101 deţinut~ 111ularul. "'IUll~,>113 ~' rudele d, 

graoul I ot>\in .:,111t1Jcte u~a ,um sunt dctin,t.: la rct :> \u se Cl.:.:lura cnmr~ctd.: ~o.;1etl\1lor ,om.:rL1.1k I>' aq,un, la cd, dcd,namul imp1,·uJJJ '" 
•11\ul"""•' ~, nnkk Jc gt"J,fol 11kţm mai pu\m de So/o J,n cap11alul ,oc,al al so;:r~t.'1111 mJ1fcrcn1 dt modul ,Jc dol>ând,rc a ac11umlor 

Prezenta declaraţie constituie act public şi r:ispund. potrhit legii penale. pentru ine'l:actitatea " lU 

car11cterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării: 
......... ..2. fo. ,. O. ii.· ... ,J. cttj 

- -···- ------
CONFO RM cu ~ 
O RIGINALUL \--. 

DATA ...... 2.Z .. 10.N..~ ... 

::-,emnatura: 


