
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 7 ? 	4- / 	-J2 E T 	, având funcţia 
de 	la cţ 7 	E 	f.t2ez .  

CNP 	/5/3( Z5/ 15 , domiciliul  
ţ - . 	 . . 	L 	 . ,/• 	.4 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsulîn declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  împreună  cu fami1ia 1  deţin următoarele: 

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

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă ; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă  se af1ă  în circuitul civil. 

*2) La Titular t  se rnenţionează , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de Iocuit; (3) cas ă  de vacanţă; (4) spaţ ji comerciale/de 
produc ţ ie. 

*2) La Titular se men ţ ionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/so ţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

11. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şiui agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloâce de transport 

care sunt supuse înmatricul ării, potrivit Iegii 

- 	 Natii ri Marca Nr, (ie l)uc 	i An til tic falrica ţ ic 1tlu1 	1e 	llâiidirc 
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2. Bunuri sub formă  de metale pre ţioase, bijuţerii, obiecte de artă  şi de cult, colec ţii de artă  şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniu1 cultural na ţional sau universal, a căror valoare 
însumată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor menţiona toate bunurîle aflate în proprietate, indîferent dac ă  ele se află  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

i)escriere sumar ă 	 Anul dobă ndirii 	 Valoarca estinial ă  

111. Bunuri mobile, a că ror valoare depăş eşte 3.000 de euro fiecare, ş i bunuri imobile înstră inate în 
ultimele 12 luni 
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Iv. Active financiare 

1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire ş i 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 stră inătate. 

l n1 11 n ia c 	rc u1minis1 ri ă  
lJ)lll Vaiuta Descli is în an u l iii 	a Ioa rc ia fi 

:- 

*categoriile  indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (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 anuluijscal anterior). 

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

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile ş i participările în străinătate. 
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*Categoriile  indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute titluri de stat, certificate, obligaji7mi,); (2) 
acţiirni sau păi-Ji sociale în societăţi eornerciale; (3) împrurnuluri acoidate în nume personal. 

r / 

3 



3. AIte active producătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

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

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în str ăinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul uinii ter ţ, bunuri achizi ţionate în sistem Ieasing şi alte 

asemenea bunuri, dac ă  valoarea însumată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele f1nanciare acumulate în str ăinătate. 

( retl ir (ii1rict:it in :tn ul c:(lent 11 V:iloru 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă , din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companiilsociet ăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garantii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individual ă  depăşeşte 500 de euro* 

. 
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1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţ ie 

1.3. Copii 

*Se  exceptează  de la declai-are cadourile şi trataţiile uzuaie prirnite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea. 
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vII. Venituri ale declarantului ş i ale membrilor să i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările şi complet ările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din stră inătate. 

n iu1i 	 ervIL1u1 pt etat/ObieLtu l 	nitu1 aiiu l 
( iiie i retliit 	urii(ul 

liUfl(k 	l(!I(i i li1 iUI 1 	iiii  

1. Venituri din alarii  

1.1. Titular  

/71e772c,L U. 	 . 	3 : 32  

1.2. So ţ/soţie  

1.3.Copii  

2 Venitiii z din actzvig ă , independente  

__ :::::ie  

3 Venituri din cedareafolosiiiţ z bunurzlo 

3.1. Titular  

3.2. So ţ/soţie  

. Venituri dit inves ţiţii. 	;: : 	 • 	 • 

4.1. Titular  

4.2. So ţ/soţie  

5.1. Titular  

5.2. So ţ/soţ ie  

6 Venztui z dzn activit ăţ  

6.1.Titular  

6.2. So ţ/so ţ ie  



Sursacnituhn 	¶ei iiul pi cstat/obn.ctul Veintu! anual 
Cuic a realizatvenitui 	 ,: ..:.:.. 	 . 	 :• ;. 	 :. : 

..... 	 : 	 • : .. 
	

: 	 .........,. • .Nuine, .drsa ...•...... ....•... •.. . gcnei 	or 	veIi ţ  ; 	• • 	:Iiit 

7 Veniiui z dinpremn şi dinjocui z de noroc 

7.1. Titular 

7.2. So ţ/so ţie  

7.3. Copii  

8 Venzturi dzn alIe u; se 

8.1. Titular 

8.2. Soţlsoţie 	 . 	.. 

8.3. Copii 

Prezenta dec ăaraţie constituie act public şi răspund potrivit . legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet aJ datelor men ţionate. 

Data completării 	 Semn tura 

................. .................... 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 i7,o i- 	 tI-lT 	 , având funcţia 
de 	Ia  

CNP 	iP3/ 	, domiciliul 	 . 	 C. 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind 
	

L în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

1 	\oci 	i 	oi 	idion zi 	I i 	uietătl coniercial 	ompan11/soczditi n z ţionale 	lnti(u ţ il (k 	. t ((111 	i uplll i (îe 
11)11 l ( 	 ((UIIO1i)lI 	j)l ((11111 	l mcifll)I ti Îl1 	lO.)(l t ţ ii 	liinda ţu 	iu 	iIt 	ugaiuza ţii izu 	inamentak 

Nr. de părţi 	Valoarea totală  a 
Unitatea 

denumirea ş i adresa - 	
Cahtatea de ţinuta 	sociale sau 	parţilor sociale 

- 	 . 

de acţluni 	ş i/sau a acţiunilor 

- 

2. (1itatea de nicuibru în ortncic de 	 adiziinitiare 	i coiitrol ale s()cieti ţ ilor con)erciaIe. ale 
rciil()r auloizonic, aie conipaniilor/N()ciel ăţ ilor iia ţ ioiiulu, ale instituiilor de cred,t, alc 	rupuriIur (1e iIltercN 

((.ufloIfliC_ak àsoci a ţ iiIorNiu fuiidi ţ iilototi ale aitort r Yaijizafii ne gouvername 	C: - 

Unitatea 	
Calitatea deţinuta 	Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa - 
,)1 - 

3 	( 	)lit ztIJ (IIiiIeiIibrU 1111 idrtil 	ioci t ţ lllOiJj1(iOi1 zle 	zu 	iiu1ic ik 	 - 	 - 

3.1 ...... 

-I. 	(zliizteu 	dc 	incmbru 	în 	or,uiiele 	dc 	cuizduccru, 	 s i 	cuntrul. 	ruiril zuitc 	Sau 	ncrcl ritziiite. 

eţ niiteintadru1pat tde1oi po.Ij.lii. 	1i 	ik ţ iiiu ţ t 	.i (I(fluiiliJ(tT))l1til j)Uli1lI 	- 

4. 1...... 

5. (ontiacc, iizcliiiv cIc 	1c 	iIui ţă  jiiii(lici. cuiiz1tan ţă  juridică , coiiizltuuli 	i civilc. ob ţ iiiu(e ori aiztc 
iii derui ( 	111 tlJiI )1 1 l ( 	L 	it i i 	l fmi L~ iiIlor, [11 indateoi 	SJU detI)fllt ăţ ilOr 	11 )licü 	Iiii i II ţat& 	(!( 	i i bugetul d 
st rt, local 	i 	d 	i 	loiulii i i 	. 	 i z. r z 	n z 	iz 	li 	i tt& 	u 	zc ttăţ i 	IOIII(1 	z1e VI1 	i I)lt1 	I 	t it 	1 11 	11 iidc N1tul Lstc 
acţioiioiitar/Iiinoitai  

5.1 13efialdeoan:nel, 	Ins 	a ŢPiceduprin Tii1 	Data 	Duiaia 	Va1oaua 
piue1e/denumiia şi adrsa 	j 	conctant 	carc conftaMui 	cou1Jtta1ăa 

1 



mi 
denurnirea şi încredinţat conlictu!ui contiactului 

ariresa coniiactul  
Titular 	. 

,- 

Soţ/soţie 	. 

Rude degdu1 i aletitulanilui 

Soci ăţi comereia1e/Pană lzică  
autotă/Asociaţii fami1ia1e/Cabe 
individuale, cabineasociate, societ ăţi 
civi1eptofea1esausoci ăţicivi1e 
piDfesionale cuiundee 1imiatăcare 
des ş pradeavocat/(ani2a ţii 
neguTiamenta1e/Fundaţii/Asociaţii2  

l)  Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă  şi copii pe linie descendentă . 
2)  Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I ob ţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţ ilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantul împreun ă  cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societ ăţii, indiferent de modul de dobndire a a ţiuni1or. 

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

Data completării 
	

ătura 
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