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DECLARAŢIE DE AVERE 

M(J,<:.RTV(U .,4µ10'1+- ~ . 
_ Subsemnatvl (a) .......... J ... ( ...... ';1 .......................................... , avand funct1a de 

.... J:S?..k..(Ţ/.·ft.~ ..... JJ;).c.J..?. ...................... , la Politia Locală Braşov, Ct\'P ·----································ 
domîcilîul ........ '2.e.A:-f.9.f!. ......•.. , cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privind falsul în 
declaraţii, declar pe p;opria răspundere că împreună cu familia1 deţin unnătoarele : 

I. BUNURI IMOBILE 

1. Terenuri 
Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în alte Jări 

·-· --· -· - . -·· ·--· -- ·-···-- -· - - - ·-· ·-··- -- ... 

I Catego• Anul Cota Modul de I 

Adresa sau zona Suprafaţa Titularul2 
I ria' dobândirii parte dobândire -- ~---·-- ·--- -~ 

1· ··-··· 

: . -
; 

' j 
··-·· .... ·-·--···- -···--· --- .. -~--

Categoriile indicate sunt: (}) agricol: (2) forestier; (])intravilan: (4) luciu apă; (5j alte caleKOm de /!.!renuri 
(!)(./ravilane, dacă se află în circuitul civil 

i 

2. Clădiri 
Noră: se vor declara inclusiv cele aflate in alte /urii 

Adresa sau zona 
~'LJ._,--

; Catego- Anul 
Suprafaţa 

~---------------,------~ 
Cota Modul de : 

Titularul' 

'C:iiig,,,id, mdkat, ,unt; fi) ~pa;,~-;;;,m,-(2)ca,ă d,· 1e,,,ii73J~~--:;i, d, rnca,ţă; /4) ,pa,;;:odid~\ic p;-;;;,.;qj 
1 }Prin.familie se înţelege soţul/soţia şi copiii ajla/i în inrre/inerea acestora. 
2Jla „ Ti111iar" se menţionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului(titularuf, soJullso/ia. copilul). iar în 
cazul hunurilor în coproprietate. cota-parte şi numele coproprietarilor. 

II. BUNURI MOBILE 

1. Autovehicule/ autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de 
t rt t t . r „ t . ·t I .• ranspo care sun supuse mma rtcu aru, po rIVl eiu 

Natura Marca Nr. bucăţi Anul de M~d~I-de d-obâ~d-i~ l 
fahricatie I 

' 

A- LJ =Io! u re ;s ffe1 l_i<)GAf_; ~ Prv1LJ tu...; lt.y:J,•;'~ ~-

···-·- - ·-· -· .. -· -· -·-·---· -

--

---

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 



-

: 

Î 

I 
l 
' 

.Votâ: se vor menţiona toate bunurile a/laie în proprietate, indţferent dacă ele se qflă sau nu pe 
teritoriul României la momemul declarării 

Descriere sumară 
Anul 

Valoare estimată 
dobândirii 

-· - - --· 

,· 

-· - - .. -·. - . -- - , ... -·· --

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

Natura bunului Data 
Persoana către 

Înstrăinat înstrăinării 
care s-a Forma înstrăinării Valoarea 

Înstrăinat 

r -· ,, .. --

' 
i 

// 
--·--· 

/ - ·-·-,,, 

IV. ACTIVE FINANCIARE 

l. Conturi şi depozite banure, fonduri de investiţii, forme echivalente de econom1S1re şi 
investire, inclusiv carduri de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 
5.000 de euro 
Notă· se vor declara inclusiv cele aflaie în bănci rnu instilu(iijinanciare din ,;trăinaătate 

··-· 
Instituţia care administrează Tipul' Valută Deschis În anul Sold/valoare la zi 

şi adresa acesteia 

! 
-·· ·- - - -·· - -·--· 

I 
I 

. --

---

--

--

* Cate1-;oriile indicate sunt: (I) Cont curent sau echivalente (inclusiv curd); (2) Depozit bancar sau echivalente; 
( 3; f"unduri de im,·estiţii wu echivalente, inclusiv.fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare(se vor declara 
cele aferente anuluifiscal anterior). 

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

1 I Notri: se vor cec ara inclusiv investiţiile şi participări e în străinătate. 

Emitent titlu/ societatea În care persoana este 
Număr de 

Tipul" titluri /cota de Valoare totală la zi 
acţionar sau asociat/benefidar de împrumut 

oarticina.re 

--· 

. ---------
- ·-·-·--·-

* Categuriile indica1e sunt: { I J Hârtii de valoare de/inute (titluri de stal, certificate, obliga/iuni); (2) Acţiuni sau părţi 
sociale in societă/i cumerciale: (3) imprumuturi acordate in nume personal 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de 
curo pe an: 
\'u1,i. se vor Jedara inclusiv cele a/laie in s1riiină1atc 



! 

V. DATORII 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi 
alte asemenea bunuri, dacă valorea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro. 
Notă: se vor declara inclusiv_Easive!ef!_nanciare acumulate în străinătate 

·- - ·-·-- -· - -· - ---· ---- ---------- ·-··- - -·---·---· -~-

Contractat ' Creditor 
în anul 

Scadent la Valoare 
... 

.-·· 

,. ~ 
/ 

__ / 

i 

i 
: 
I 
I 

I 
___ j 

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 
. d" "d lu d ă 00 d * m IVI ua a ep, 1seste s e euro 
Cine a realizat 

Sursa venitului: nume, adresa 
Serviciul prestat / obiectul Venitul anual 

venitul eenerator de venit încasat --
l.I. Titular . --··--. . . 
l.2. Soţ/soţie 

----~-~r-· 

-----· ... 
/ 

1.3. Copii 
... 
* Se exceptea::ă de la declarare cadourile şi trula/iile u:::uale primite din pa1rea rudelor de grad I şi !/-/ca. 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate in 
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 provem1e din strarnaw1e 

I
,-------~------'-------~----------- -.----- ----- ----·· . 

Cine a realizat I . . Serviciul prestat/ obiectul I Venitul anual ; 
; •t I I Sursa vemtulm: nume. adresa . _ 
~ __ v_e_na_u ___ __._ ____________ _..__ __ __.2,_e_n_er_a_to_r_d_e_v_·e_n_it ___ l ____ !ncasat i 

I. Venituri din salarii 
I.I. Titular ~~,,..._ /.,.. ;v' u ! 

1.2. So'ţ/soţie / 

i 
I 

-------;-------------ţ-------------1-----------

1--------------------+---------------+------~ 
1.3. Copii 

~-----~-------------'------------
2.Venituri din activităţi independente 

--· -· -· --------j 

2.1. Titular : 
l---------+-------------1----------------4-------

=~=· :·=~·=S=o=ţ/=s=of=ie========================~-----f·->------~~:~~~~~~~~~~~-~~~~~~---.--+j'_-_--______ -I 
! i-------~-----------~------------~-----

3.Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 1--------.-------'--------r------------------~~----·----- ·-- ----~ 
3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie, etc 1 
1--~-~--+-1. --------------+------------------------------l 
i •• ' 
- --- - ---'-----------------'---------- -- ··----------< 
1 4.Venituri din investiţii 
~----- ----,--~ -----------r----------- -··--~------------.---------

4. t. Titular ! 

r-:--=----::::---:----:-----ţ-------------t----------==·=-·.........l,--------
,-4_.2_._S_o~ţ/_so~ţ_ie_---il--------------+----------i-----J'; ..... ··...,,-(__.-..~. •'l--"--. ·:~, _,_'; --'-'::-~c...:.-~.'......, .L_. _,1 _ _,__; ---1 

i t~ t 1 ' .. :i _j 

! r:)i\f '~_Q},.12:~&/Yp 



5. V enîturi din pensii 
5.1. Titular 
... 
5.2. Soţ/soţie 

.. -
~-Y ~n_i_tu ri din acţ~"ită ţi ae;ricole 
6.1. Titular .--.. 
. . . 
~-~- Soţ/sotie -- -----~--·- ·-... 
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 
7.1. Titular 
... 
7.2. SoVsofie 
... 
7.3. Copii 
... 
8. Venituri din alte surse 
8. 1. Titular 

. ·- -- _, 

... 
8.2. Soţ/so1ie 
... 
8.3. Copii 
... 
Prezenta declaraţie cvns1ituie act public şi răspund, polruivit legii penale. pentru inexactiJalea sau caracterul 
incomplet al datelor menţionale. 

Data completării: Semnatura: 

fi·'';"· 0" ·' ,J ,,.../f 1 ··•'., \ . . ,.1~ .. ,.~~~ 



1,_ ,, / - ,,_ " DECLARAŢIE DE INTERESE t,w. c. 5J 00. I). aAă _ 

Subsemnatu I (a) . .• /.1.CP.ffi lQ!.l/: .. tf/:! !!..J!: .. având funcţia de ... ?.~?f./;/-fr. .. f..~~~ l 
la Poliţia Locală Braşov, CNP ·--•m .. ,, .................... , domiciliat În l.'3.~ .. 'A9.~! ................ . 
cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, de~lar pe propia 
răspun d ere: ._.., __ ,. 

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăti naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes 
eeonomic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizatii neguvernamentale: 

Unitatea Calitatea deţinută Nr. de părţi sociale sau Valoarea totală a părţilor sociale 
denumirea şi adresa de acţiuni :;;i/sau a acţiunilor 

1. 1. I ... 
i _,.,,,,,,-----~~ 

-~- ~ --
! 

2.Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor 
autonome, ale companiilor /societăţilor naţionale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale 
asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor 011?.anizaţii ne2.uvernamentale: 

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea 
denumirea şi adresa beneficiilor 

2.1. ... _J.~-- - --·- -- -- --- ·- -- - - - - ·- - - -
~ 

. --- --
- -- -- -- --- -

3. Calitatea de membru În cadrul asociaţiilor p_!ofc;sionale şi/sau sindica!!_:,, , , _ /l. 
~~t:>oclrz_PL Jlc:µiMLC4::- b' /Î;I_ ll) I ( 1) (O ~ 0/u:,, CCkţ,-

. _____ .,._ .. , 
3.1. .... 

.• 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în cadrul 
oartidelor oolitice, functia detinută si denumirea partidului_politic: 
4.1. -.. I 

----i 

• 5 Coolml< ind„i, "'" d, a,i,1••11 j o,idkă ,on,ulta •Iii jo cidi<ă "'""''"" 1• şi c;,;i, obţinute oei aflalein de mim l ' ' ' ' I în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din ronduri 
externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este ac(ionar ma_jo ritar/minoritar: 

·- ..... ·-· - - - -- .• . •• - • - . - -·· ·-.. I 

5. I beneficiarul de contract : 
lnslitutia Procedura ! 

numele. prenumele.' Data Durata 
denumirea şi adresa contractantă: prin ~are a fost Tipul 

inche1eri1 contractului ' denumirea lncredintat contractului ! 

şi adresa contractul l'.U1HU1cmlui 

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

Soţ/soţie ............. 

Rude de gradul I ,l ale titularului 

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii fam iii ale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfaşoară profesia de avocat/Organizaţii 
ne~uvemamentale/Fundaţi ii Asociaţii') 

,. 
'' Prm rude de gradul I ~c mţelege pi!.rmt1 pe lm1e ascendenta ~1 copu pc hnie descendama. 
2

' St vor declara numele. denumirea şi adresa beneficiarului de c(lntract unde. prin calitate~ detinulă. titularul, s,1ţulisotiu şi rudele de 
gr~dul I oll1m contracte, aşa cum sunt definite I~ pc1_5_Nu se declară contractele societatilor C(lmcrciale pe aq1um la care declarantul împreuna cu 
M)\ul.lsl>lia ~i rudele de gradul f <le1in mai puţin dţ 5% din capitalul social al socictălii , indiferent de m<1dul de dohândir~ a ac1iunilor_ 

Prezenta deela raţie constituie act public şi rJispund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau 
caracterul Incomplet al datelor menţionate. 

Data completării: 
..... oh ~.t.2r .. ~P(:P... 

Semnătura: 

Valoa-
rea 

totală a 
comrnc 
-tulu, 

---

' 
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