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AUTORITATEA ELECTORALĂ 
PERMANENTĂ 

-Aplicarea prevederilor legale privind 
declaraţiile de avere şi interese-lD>IECILAlRA1JITIE JD)IE A.VlEU 

Nr. ~...rl 
Data /1 O G~ 2Jo J.:3 

Subsemllllatul/Subsemlllata, A6AHAeA"c 1?/HtJ#/t , având funcţia 
de etJNsiLiER la eAbi;.lE"/L/L '?RESEJ:)jiJTELU/ A.E.? 

~ 

CNP , domiciliul 
~L?//PES/7' .. 

cunoscând prevederile art 292 din Codul penaR privind falsul nn decharaţii, dedaT(' ][le pwoprie rr2spundere 
că impreuD.ii eUl! familial) deţin următoaB"ele: 

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

1. Bunuri imobile 

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

Anul Cota- Modul de
Adresa sau zona Categorlâ.* ISuprafata Titularull

)
dobândirii parte dobândire 

C<'--n. !MArlI.?T~.4 AO""HJf~HC: , 3 o1oo.Q 9115PJP - /1tJN(!8/l/}/,=" SiHtJNH
/ 

---f----"' 

~ 

* 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. 

*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. 

2. Clădiri 

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

, ~. .. Anul Cota- Modul de
Adresa sau zona ,. .; 'Ca;t~g9rt 1< Suprafaţa Titularul2) 

. '" . dotiândirii parte dobândire 
()om• .3/2l9NiSTc,,4 AI),I1H,..,.~;rF

of 02011 J*/IIP - f!><111.5TR.u/T 6//"111/>/,+ 
f 

~ 
1

:n. 



------------
--------------

-------------

--

* Categoriile indicate sunt: (l) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii COmerCla1e/Oe 

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. 

H. Bunui'i mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşiIlli agricole, şalupe, iaMlUlTîi şi aUe mijloace de translPor~ 

care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii 

Natura Marca· Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire I
, 

AuTr'J / v.e,4:;# A-//1':>/ .I(Jo5 e~p,Pf~.2F" ---- i====" 

1----
1.-----' 

.~ 
~- ------ -

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 

lllUmismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultura national saUl umivei"saB, a căror valoare 
Însumată depăşeşte 5.000 de eui"O 

NOTĂ: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la-nomentul declarării. 

.. 
. Descriere sumar W Anul dobândirii Valoarea estimată 

l-------- 

~ 

~ --------- 

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

Natura bunului .Dat Perso1tna dtre care s-a Forma 
Valoarea 

înstrăinat . înstriittQrlt' . mstrăinat Înstrăinării 

2� 



---
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1. COllltanri şi depmâte 1'o2111C21H"e, jfonduJri de ilJlvestitH, jfOlrme ecll:nivanellD.~e de ecoHllom.Bsire şi ill1ves~ire? 

inclusiv caJrdanrile de cll"edit, dacă valmnrea Îllllslllmaiă a ~Ul~U!Il"OH" aces~oJra deJl}ăşeşte 5.000 de elllll"@ 

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

Institutia care administrează 
Tipul'" Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi

şi adresa acesteia 

L--------
v-

~ 

~ ----
~ 

/// 

~/ 

/" 

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

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoare2 de ]piaţă nnsumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Emitent titlu/societâtea în.~art} ~r oana~ste I Număr de titluri! Tipul* Valoarea totală la zi 
actionar sau asociatlbeneficlar .de' îni,prum:ut cota de participare 

~ --
.----

~ 
~ 

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 

3 
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3. AUe adnve n>rodlUJlci~mllre dle velIDnttlillrn IlD.e~e? C~ll"e nnA:§llJlwmre mepa1ştesc eCIlnD.v~BellllttUJln m5.000 dle teUJlll"O pe 
an: 

::::::::::::::::::::::::::::::::::~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
~-------------------

NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
 

v. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui tert, bunurn achiziţionate în sistem neasing ŞB alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea nnsumată a tutml"Oll" acestora depişeşte 5.000 de euro 

NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.
 

Creditor Co ltradat în anul Scadent la Valoare 
. ---1---

.-------~ 

~-

~ 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit saUl subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea unor pen;oane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale S~1ll 

in§titu~ii publice li"omâneşti sau §trăiDil~, inclusiv burse, cll"edite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele rllecât 
cene ale 31lI!gajatomlui, t2l ciror valoare individ ali depăşeşte 500 de euro* 

.Sursa venitului: Serviciul prestatlObiectul Venitul anual
Cine a realizat ve)jittiJ 

- Jiu~ele, adresa I 2enerator de venit încasat 

~ ----1--"1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 
~ .------

~ 
1.3. Copii 

/v 
/ 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al JJ-lea 



---
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-----------

--------------
---

----
-----------------

VU. Venituri ale declaralllt1ln!alli ŞIÎ ~ne memlbrtlÎllort sin de jf~mme9 re~nizl~~e nn unntimUln an fiscal nndlleia~ 

(potrivit aret 41 dinlLegea nre. 57112G03 IP)]rivill1ld CodlunH fn§caH, C1lll modlnficirtiHe ŞIÎ (cllbmlPlldill'iHe lllln~eJrnOarte) 

NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
 

Sursa venitului: IServiciul prestat/Obiectul Venitul anual Cine a realiza(venitul.· 
"

; '. n~ele, adresa generator de venit Încasat 
1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 
CON FORM r;~tl1f 

At-,AHAC#? L'5';'HO;"/tr M.A-.I. 6'AI..J1iĂ'L! ~~Lr~ 

1.2. Soţ/soţie .-------1

1.3. Copii ~ 

~ --
2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie .----------
~ 

3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie --------
~-

4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular 

---1----
4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 
~ 

5.2. Soţ/soţie ----
~ -----------

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular 
1--

,6.2. Soţ/soţie 
c-: -�

5� 
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------

•� 

." 
Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Venitul anual 

Cine a re~lizat venitul 
.Nurne, adresa 2enerator de venit Încasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titular .-----..--=

.-------- --.-------7.2. Soţ/soţie 

~ 
7.3. Copii ~~ 

L 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 

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

8.2. Soţ/soţie ----~ 

~ 
8.3. Copii ~ 

/ -
Prezenta dedaratie consti~lJlie ad !public şi rălspUllllld lPotrivRfr Regii pelllaRe pel!lltR"UJ1 inenctitatea !iaU! 

caracterul incomplet a! datelor menţionate. 

Data completării 

..li .r2C:, r!.J.I..Q . 

6� 


