
DECLARAŢIE DE AVERE 

. 1~ (] 
\ . ~ C :') (,Q . I' " l\t\'\ - A ,I fi . d /J Subsemnatul ( a) .: ...... : ••••••• ~.~ ................. ~.~ •• ~.~ ............. , .avan.\.\- . un~ţ1a _ e 

....... Ln,.';-..'.>.:-.U~:: ... ,. ...................................... , la Poliţia Locală Braşov, CNP .i ................................ ·-·-, 
domiciliul...)il.i_,.j,o.~ne. ........... , cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privind falsul în 
declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia 

1 deţin următoarele : 

I. BUNURI IMOBILE 

t. Terenuri 
Notă: se vor declara inclusiv cele a ate în alte fări 

Adresa sau zona 
Catego- Anul Modul de 

na· dobândirii dobândire 
~----,-------+-------,.-~~--+-==o=~=:..cc..__+--=---:::--:-------.+---<:rr-:-'--+----:-.v~----t-..-----~--i "' ,,,.: s,, .... 
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Categoriile indicaJe sunt: (]) agricol; (2) forestier, (3)intravilan; (4) luciu apă; (5) a/te categorii de terenuri 
extravilane, dacă se află în circuitul civil 

2. Clădiri 
Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţării 

Adresa sau zona 
Catego- Anul 

Suprafaţa 
Cota Modul de Tltularul2 na· dobândirii parte dobândire 

\)" ~\ (' ('v--. .l. .2014 "'r~·· t - ., =r,,. I 11✓ f,,"" - \._;_.,._. \_}Jr,..,~- •. --- r,., -

·-- -· ·-·--··-·-

. .. . . .. 
Categorn/e indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locwt; (3) casa de vacanJă; (4) spafu comerc,alelde producţie 

JjPrinfamilie se înţelege sorul/so/ia şi copiii aflaţi in întreţinerea acestora. 
2JLa „Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului(titularul, soţul/soţia, copilul), iar în 
cazul bunurilor in coproprieta/e, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

II. BUNURI MOBILE 

1. Autonhicule/ autoturisme, tractoare, maşini agricole, 
trans ort care sunt su use Înmatriculării otrivit le ii 

Natura Marca Nr. bucăţi 

şalupe, iahturi şi alte mijloace de 

Anul de 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 --·- ·---·· . 
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Notă: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe 
teritoriul României la momentul declarării 

Descriere somară 
Anul 

Valoare estimată 
dobândirii 

....... 

·-

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

Natura bunului Data 
Persoana către 

înstrăinat înstrăinării 
care s-a Forma înstrăinării Valoarea 

înstrăinat 

f\ I\{/-~~ " _.,,,,__ -d' 
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IV. ACTIVE FINANCIARE 

l. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de econom1s1re şi 

investire, inclusiv carduri de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 
S.000 de euro 
Notă.· w vor declara inclusiv cele a late în bănci sau instituţii inanciare din străinaătate 
Instituţia care administrează 

i adresa acestei 
Tipuf Valută Deschis în anul Sold/valoare la zi 

riile indicate sunt: (!) Cont curent sau echivalente (inclusiv card), (2) Depozit bancar sau echiw,1/ente; 
(3) Fonduri de investiţii sau echivalenle, inclusiv fonduri privale de pensii sau alte sisleme cu acumulare(se vor declara 
cele aferente anuluifisca/ anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a 
tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 
N d I I I otă: se vor ec ara inc usiv investiţii e şi participări e in străinătate. 

Emitent titlu/ societatea în care persoana este 
Număr de 

Tipul' titluri /cota de Valoare totali la zi 
acţionar sau asociat/beneficiar de Împrumut 

participare 

• CaJef{oriile indicme sunt: (I) Hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, cerifficate, obligaţiuni); (2) Acţiuni sau părţi 
sociale in societăţi comerciale: (3) Împrumuturi acordate in nume personal 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de 
euro pe an: 
(liotă: se vor declara inclusi\i cele affate in srrăinărate 



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 pasivele financiare acumulate in străinătate 

Creditor 
Contractat Scadent la Valoare 

în anul 

.. 

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 I~ d d * m IVI ua a epaşeşte 500 e euro 
Cine a realizat 

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

venitul eenerator de venit Încasat 

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

1.2. Soţ/soţie 
... 

. ., - -- ··-· -~ 

1.3. Copii 
... 

- .. 
• Se excepleaza de la declarare cadounle ş1 trataţ11/e uzuale primite din pa/rea rudelor de grad I şi fl-lea. 

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) 
'V d I I ' otă: se vor eclara inc usiv venituri e vrovenite din străinătate 
Cine a realizat Sursa venitului: nume, adresa Servicîul prestat/ obiectul Venitul anual 

venitul eenerator de ,·enit încasat 
I.Venituri din salarii 
1.1. Titular P, r1• .L •,\J. C: kc,I Z (:, "<(' . .,,. .,· ~N"J ,,L, ., '7.,v1 C, '""- J., } J ', 1 

lllli o u; c ---",v.. C CA- Sl. I) ..... t • ,,,(...,,. ~"-,"ar, . .;.. ... ~ A». .-,J <"·- J., '2,c,. (J 

1.2. Soţ/soţie U (\ • O "1. 'J 1? ~ -, n '\.; ...., t (' .· ~(' { J >,..,_ /hr,.,\..-. .:' (' J. f'~ ~(,t, 
~q,oQ.c - \e..;,,,,,... '3<1. E,_,,g "h l'J,..o- .::.. o.. i fl?t,,..L~ ,J; (1 ~. \_ n) A. tn. 

- tl ' 
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1.3. Copii 
I . 

... 
2. Venituri din activităţi independente 
2. 1. Titular 

... 
2.2. Soţ/soţie 
... 
3.Venituri din cedarea folosintei bunurilor 
3.1. Titular 
... 

··- -~ --·~· - -· 
3.2. Soţ/soţie, etc 
... 
4. Venituri din investiţii 

····-·-· ·- ... -· -·--
4. 1. Titular 
... 
4.2. Soţ/soţie .... ~ . ,,, . .. .. ·--~ ·-·· -~,. 

~ ., ....... , ,··· .. ~•- .... •! J••· u • 

..... ··-·· ' ·.•. < ---~ 
, . ., ·,_,., <, -~ - --· -... 
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5. Venituri din oensii 
5.1. Titular .. ... 
5.2. Soţ/soţie .. 
. . . 
6. Venituri din activUăti ae:ricole 
6.1. Titular 

' 
. . ... 

6.2. Soţ/soţie 
... 
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. Soţlsotie 
... 
8.3. Copii t\r' PS H ~c-Cr Ar. 1008 
... {' h ~ ,., -~ ('I · - h Q l I' - k-- /l. ·" ,,..,, .JC. o . . .. 
Prezenta declara/le conslltu1e act public ş, răspund, potnuv1t legu penale. pentru inexactitatea sau caracterul 
incomplet al dare/or menţionate. 

Data completării: Semna tura: 

10 o8. ~c \ 8 



/d,1,;• z3;ţ I ,fo.08 '(Ofd DECLARAŢIE DE INTERESE 

S b I (
. ) 1.\~ () U c .. ·-... • A IJ ,,_,.,,,,_ o-- " d ~ ţ· d Cr:,'\;,,_ 17,-_I} ~ ,, u semnatu a ....• t .......... ;-u •••• ~e: .. ~.: . ..,,._ .... , avan ,unc 1a e ..•. rr··o-.... ~ ............. , 

la Poliţia Locală Braşov, CNP -........... ~ •••. .,.................... • domiciliat în ..... Y.;'A. .. C.r .. ~............ , 
cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propia 
răsoundere: 

1. Asociat sau acţionar la societiiţi comerciale, companii/societlţi naţionale, in~tituţii de credit, grupuri de interes 
economic, precum 5i membru în asociatii, fundaţii sau alte on:anizatii ne1mvernamentale: 

Unitatea Calitatea deţinută I Nr. de părţi sociale sau Valoarea totală a părţilor sociale 
I 

denumirea şi adresa i 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 
asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor ore:anizatii ne2uvernamentale: 

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea 

denumirea şi adresa beneficiilor 

2.1. ... --- ~ 
,-

- -----· 
-- .-- -

3. Calitatea de membru în cadrul asodaţiilor profesionale 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 detinuti 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 demnitliţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri 
externe ori încheiate cu societăti comerciale cu capital de stat sau unde statul este actionar maiorita.r/minoritar: 

5.1 beneficiarul de contract : 
I Valoa-

Procedura rea 
numele, prenumele/ 

Instituţia Data Durata 
contractantă: i prin care a fost Tipul totala a 

I încheierii contracrnlui denumirea şi adresa denumirea lncredinţat contractului 
contractului 

contrac 

şi adresa contractul 

·- .. --
Titular .............. - - ------· 
Soţ/soţie ............. ------ --- ---- ,.. 

Rude de gradul I 11 ale titularului -· - --· r--···· 

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autoriz.ată/ Asociaţii familiale/Cabinete --
individuale, cabinete asociate, societăţi / 

.,., .. / 

civile profesionale sau societăţi civile 
,,. -

profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/Organizaţii 
neguvernamentale/Fundaţii/ Asociaţi i2) I 

., 

'' Pnn rude de gradul I se inţelege părinţi pe hme ascendentă ş, copu pe lm1e descendantă . 
'' Se \'Of declara numele, denumirea şi adresa beneficiltfUlui de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, soţul/sotia şi rudele de 

gradul I obtin contracte, aşa cum sunt definite la pct 5.Nu se declara contractele societăţilor comecciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu 
soţul/soiia şi rudele de gradul I deţin mai pu1in de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a ac1iunilor. 

Prezenta declaraţie constituie act public şi riispund, potrivit legii penale, pentru ineuctitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data co~pletirii: 
..... tD. .... '>-~.-.. 9.9.\l 
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