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DECLARAŢ IE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata,
de
16jfci- foc(
CNP

2,1R

OZI

,L O \Itl

(A

având funcţia
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î

, domiciliul

ţ -

(

Ppr1

C-ci ţ

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere
că îrnpreun ă cu fami1ia ) deţin următoarele:
* 1) Prin fai1ie seînJelegçso ţu1!soţia şi copiii af1aţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa

i

ni

(.jteuria -

Ariul
.
dobandarii

.

upiifii

Cota-

Modul 1c
.
dobaitire
-

,..

l

iiiihinil

- -

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dac ă se afl ă în circuitul civil.
*2) La Titular se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
2. Clădiri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări.
Adrea sauzona
,- i

Cateoii

fL

erow A r 5

,(

LotaAnuI
. . ... Suprata ţa
pa te
dobanc1iru
I,&
ir 2.

2 C1

K.

1

Moc1i1 de
..
.
clobandire
fl7reze7

Jtu1anii 2)

* Categoriile indicate sunt: (i) apartament; (2) cas ă de locuit; (3) cas ă de vacan ţă; (4) spaţ ii comei•ciale/de
producţie.
*2) La Titular se men ţionează , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţ ia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i nurnele coproprietarilor.
11. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii
Natui a

Marca

Nr cle bucăţi AnuI de fabi ica ţii

Modul ck clobândire

2. Bunuri sub form ă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a c ăror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOT Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă ele se af1 ă sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.
..:

l)escrierc uinari

Valoarea estimat ă

AnuI. dobandirii

111. Bunuri mobile, a c ăror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstr ăinate în
ultimele 12 luni
•

Nt
bnuui
iii traiiiat

..
i)ti
Jnstraii2 rii
.

-

Persa . ia:.către Ca re s-a
ifli 2inat
-

2

...

Foa.:

Va1ui(a

Iv. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivaiente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dac ă valoarea însumată a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau institu ţii financiare din străinătate.
Institn ţia cai administreaz ă
şi adresa acesteia

Tapul

Valuta Deschis în anul

SoIcI/vaioai e Ia zi

*ca tegoriile indicate sunt: (1) cont curent sau eclzivalente (inclusiv card), (2) depozit bancar sau
echivalente,• (3) fonduri de investi ţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijîscal anterior).
2. Plasamente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dac ă valoarea de pia ţă însumată a tuturor
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările îri străinătate.
Enaitent titIiiisoietatea în care persoana este
acţ ionar saai asociat/beaaeicaar cle împmplui

Tipu1

.

ti măr d tit1iril
cota dc partacipare

al iiea tt al

i

là

n

*calegoi iile indicate sunt: (I) lârtii de valoare dejinute (titlur/ de stat, certjîcate, obligaţiuni); (2)
ac/iuni sau părţi sociale în societăţi cornerciale; (3) împruinuturi acordate în rnme personai.
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3. AIte active producă toare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:

• . ...........................................................................................................................
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în str ăinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac ă valoarea însumat ă a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv pasivele f1nanciare acumulate în străinătate.
• ..:

.. •

Credjtor

. Contractat în anul •.

Scadent :Ia

•.

•

Vakar.c

vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate fa ţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societ ăţi naţionale sau
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a c ă ror valoare individual ă depăşeşte 500 de euro *

(

in

ith,i1nitu1

tti1tji
numele, adrsa

pJetJtIObIectu1
generatol dceuit

vILiuI
-

Venitul anwil
încaat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

*Se excepeaz ă de ia declarare cadourile şi trara ţiile uzuale priinire din parfea rudelor de gradul I şi al 11-lea
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vII. Venituri ale declarantului ş i ale membrilor săi de famiiie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ă rile şi completă rile ulterioare)
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate.

Cine a iealizat venitu1
.
•.. •.
1. Venituri din sci/arii
1.1. Titular

...

,

Sursa venitului:
:. n.umele; adresa
•

•
• •

Serviciul prestat!Obiectul. Venitut anual
incsat
generatoi...de .venit

•

.

.

O:::1 ţ

711
1.2. Soţ/soţie

;);S,

I ,)i(

/2

ec

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular
2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor
3.1. Titular

L/t-

1

4

3.2. Soţ/soţie
Gc

Ă-c7Vt/ P( i&
4.. Venituridin investiţii

Ă

/&

?

4.1. Titular
4.2. Soţ/soţie

5. Venituri dinpensii
5.1. Titular

•.

•

•

• •

•

5.2. Soţ/soţie

6. Veiiituri din aclivilăţi agricole
6.1. Titular

..........

•

.

6.2. Soţ/soţie

.•

5

•

•

•

o

•
Sursa venitului:
• Cine a realizat venitui
.
Nume, adresa
.
7. Venituri din premii şi dinjocuri de noroe
7.1.Titular

-

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitui anual
încasat

7.2. Soţ/soţie
7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
8.2. Soţlsoţie
8.3. Copii

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet aI d ătelor menţionate.
Semn ătura

Data completării

t&

A
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DECLARA Ţ IE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
de
rIiec jocc/
CNP

O.2i

J/5

D./, ţ*/ VAL6 11 (/
1 11/r/.j
la
U1f- 7 7&/(
, domiciliul
uc
.

, având funcţia
5c5

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria r ăspundere:
1 Asociat sau ac ţionar ia societăţicomercaalc, coinpanil/societ ăţi nAţlonale, instjtii ţii de credit, grupui i de
interes econonuc, precum şi ineinbru în asocia ţu,funda ţusaua1teorgaza ţianguvernamnta1e
Nr. de părţi
Va!oarea total ă a
sociale. sau.
.părţilor socia!e
.
de acţiuni
şi/sau a acţiunilor
.__

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calltatea deţinută

1.1......

2. Calitatea de meinbru în organele cie conducere, adininistrare şi control ale societ ă ilr comerciale, ale
regiilor autonomL, ale conipaiui1or/oiet ăţiJor naţionalc, a!e iiistitu ţuior de credit, alc grupui -ilor dc iiai ies
inii
ile asoLla ţiilor sau fuidaţailor ori ale a1tororgania ţii negurnameutaIe
Unitatea
Valoarea beneficiilor
Calitatea deţinuta
- denumirea şi adresa 2.1

-

3CalltatLa de meinbruîn cac1ru1 ao4aa ţuioipfesluna1e şi/sausindlcale

-

3.1......

4 Callţatea dL memhau în organcle de corfducere, adinlnistiarL şi conro1, retrabuit sau ncreribuifc,
deţinu1 îu cadrul paatide)orpolitace, func ţia d ţinuţă şa denufliirjtidulul)oac
4.1
-

5 Conlracte, inclusav cele cle asistent ă juridică , consultan ţă ju adic, consullan ţă sa civa ţe, oblinute ori afiatc
în dertlare întampul cxercatiii func ţaaloi, niandatlor sau dernna ţa!oi publace frnaii ţate m.d.e la bugetul de
stat, Ioc iJ şi din foudiaa a etci ne ora înc(ieaaie cu societi ţi coinerci le cri capital de slat Sa.li unde statu este
a c tion ar
Dala
Duiata Ţ Vaioaa
lns[iluţia
5.1 Benefciaai1 cecontiact nuirieIe
Ţ Piucduiapin Ţ Tipul
coniraclu]ui j tolaJă a
caaafost
dei imiiœ şi asa
coldu]uiL încheierii

J

1

i-nii-ea ş 1
adiesa
Titular

Soţ/soţie

înciediriţat
contiactul

contiactului

contiactului

.

.

Rude de gadul Ietulanj1ui

SocicomePeoană zică
autu ă/Asociaţii
e/Cabinete
individuale, cabineteasociate, societ ăţi
civi!e piufesionale sau societ ăţi civile
profesionale cu ideie limitatăcate
desJ şoaipiufesiadeavoca1!Organizaţii
neguvemam ta1e/FundaţiVAsociaţiiZ
Prin rude de gradul Ise înţelege p ărinţi pe linie ascendent ă şi copii pe linie descendent ă.
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declararitul împreun ă cu soţul/soţia şi rudele de gradul I de ţin mai puţin de
5% din capitalul social al societ ăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor.
2)

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor rnen ţionate.

Semn ătura

Data completării

A

2

..............

.....:..

