
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subscmnatu1/Subsemuata, 	 , , având func ţia 
de 	Y1/ 	 la 	 ,4 Z 
CNP ///a// 	2O 	 , domiciliul 7/c 

- 	 Ă  • 
cunoscând prevede

t 
 rire art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pc proprie răspundere 

că  împreună  cu fainilia 1  deţin urmă toarele: 

*]) Prin fami]ie se înţelege soţul!soţ ia ş i copiii afaţi în întreţinerea acestora. 

L Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inc!usiv cele afate 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 
cxiraviiane, dac ă  se af]ă  în circuitul civil. 

*2) La Titular se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilu!), 
iar în cazul bunuri lor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOT Ă : 
Se vor deciara inclusiv cele af]ate în alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartarnent; (2) cas ă  de Iocuit; (3) casă  de vacanţă; (4) spa ţ ii comerciale/dc 
producţ ie. 

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

11. Bunuri mobile 
1. Autovebicule/autoturisme, tractoare, ma ş iui agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatricul ării, potrivit Iegii 

- 

Nitnri M:irc:i 	1 Nr. tic l)uctl 	Aiii1 dc fabricaţie Modul 	Ic t1ubiidirc 

2. Bunuri sub forniă  de nietale preţioase, bijuterii, obiecte de art.ă  şi de cult, colec ţii de artă  şi 
nuznismatică, obiecte care fac parte din patrinioniul cultural naţional sau uiiiversal, a căror valoare 
însuinată  depăşeşte 5.000 de euro 

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

la momentul declarării. 

Dcscriere inir 	 Anul (1bn(1îrii 	 lO:rc:i c(iniat ă  

111. Bunuri mobile, a că ror valoare dep ăş eşte 3.000 de euro fiecare, şi bnnuri imobile înstrăinate în 
ultimcle 12 Iuni 
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V. Active financiare 

1. Conturi ş i depozite baucare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire ş i investire, 
indusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea însumat ă  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate îri b ănci sau institu ţii financiare din str ăinătate. 
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*catego,ii1e  indicate swiJ (J) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 

eclzivalente; (3) fonduri de investi ţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisterne cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţiî directe şi împruiuuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însuinată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile ş i participările în străinătate. 
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*ca!egoîiiJe  indicate snnt: (J) Jiâyiii de vaioare deifiiute iijţluri de stat. certijicate. obiiaiiuiîi); (2) 
acitini sau părţi sociaie în societăţi coiiîereiale; (3) înîpi-zuuzaztri aco»rJa!e îiz mwie persoiîai. 



3. Alte active producă toare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro l)C 

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 însumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

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

(rcditor 	 (oiitractatîn anul j 	cadeut la 	 Valoarv 

vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă  de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi conierciale, regii autonome, coinpanii/societ ăţi naţionale sau 
institu ţii publice roinâneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

Cinea ii tli, tt 

1.1.Titular 

Sur41nlulul 	- 

nuiuikadresa  

,iitj ţ tt,ObituIlnxi1ntitI 

1.2. Soţ/soţie 

13. Copii  

*Se  excepteazèt de la declarare cadourile şi trataţ iile uzuaiepriiJ2ite dinj?artea rudelor de gradullş i âl 1i-lea. 
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vII. Venituri ale declarantului ş i ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 22712015 privind Codul fiscal, cu modificările ş i completările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate. 

--- - 	 -- ---- 	 . 

. 	. 	 iira venitului: 	erviciu1 prcii/Obieciul 	Venitul an uil 
, 	 - 	uurncle, adresa 	 o•.•4it: 

1 Jeniturz dzn salai zi 

1.1. Titular  

1.2. Soţ/soţie  

1.3.  Copi i  

2 Venituri din a.ttvit ăţz zndependente  

2.1. Titular  

2.2. Soţ/soţie  

I. Venituri din cedarea folosin ţei bunurzlor ,7  
3.1.Titular  

3.2. Soţ/soţie  

4 Venituri din znvetz ţii 	 // 

4.1.Titular  

4.2. Soţ/soţie  

5 Venztuii dinpensii  

5.1. Titular  

5.2. Soţ/soţie  

6 Verniuri din activzt.Jjz agrzcole  

6.1. Titular  

6.2. Soţ/soţie  

RI 



v1I. Venituri ale declarantuiui şi ale membrilor să i de familie, realizate în ultimui an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscai, cu modific ă riie şi completă rile uiterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inciusiv venituriie provenite din str ă inătate. 

- - 	Sursa venitiiIui: 	Serviciui prestatiObiectui : 
€,ine a reahzat venitul 	U 	................ 	. ............ nuinele, adrsa 	generatol tk. vnit 	incasat 

1 Venituri dzn salarzi 

1.1.Titu!ar 

1.2. Soţ/soţ e 

1.3. Copii 

2 Venituri din acttvităţi rndependente  

2.1. Titular  

2.2. Soţ/soţie  

3 Venztw z din cedareafoloszn ţei buaunlor 

3.1. Titular  

3.2. Soţ/soţie  

4 Venziui i dzn ini.esti ţu 

4.1. Titular 

4.2. So ţ/soţie 
 

5 Vezzztuiz dznpensu  

5.1. Tituiar 

5.2. So ţ/so ţ ie  

6 Ve,nlui z dzn arjzvil ăiz az zcole 

6.1. Titu!ar  

6.2. Soţ/soţ ie 



.. 	 . Cane a realizat vcnitul 	. • ..• 	. 	. 	. 	. 
• 	 Sursa v enitului: 	i 

. 	 . 	 •• 	 . 

. 	.....iimeadresa 
Serviciul prestat/obiectul 

. 	 . .. 	 ... 	 . 

• 	 gencrator de veit 
Ven itul anul 

. 

incasat• 
7. Venituri din prernii ş i dinjocuri de noroc • 	 • 	 • • 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/so ţie  

7.3. Copii  

8 Venziuri din a1e surse 

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie  

8.3. Copii  

Prezenta declaraţie coustituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incoinplet al datelor inen ţionate. 

Data conipletării 
	

Senuaătura 

ï~ / 



S-d'A G  D r- , ~ ,O j ~- 

DECLARAŢIE DE 1NTERESE 

Subsemnatu1/Srbseninata, 	 având funcţ ia 
de 
	 Ia  

CNP 
	

domiciliul 	 , 	 z€ 

cunoscând prevederile art. 3: 26 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria r ăspundere: 

1. Asociat sau ac ţion:tr 1:1 s()cict ăţ i coincicii1e, cornpaniilsociet ăţi ua ţionale. iiilitn ţii.de  credit. grupii.ri de 
iii k i 	. . conomiprurn ş i membru în asociaaafundaţusau alte orga 	anugu u iaatiientaiu 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - 

Calitatea deţinuta 
Nr. de părţ i 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea total ă  a 
parţilor sociale 
. ş1/sau a acţiunilor 
_ 

2. c i1itc:t (ic uieitilni îil oranele dc couducere adniiniIrare ş î contiol ale socic ăţ ilot coinercia]e, alc 
rcgiilor auloiionie, ale cotnpaniiloi/societ ăţ ilor na ţiouale, ale îns(itti ţ iilor de credit ale tupurilor 1c iiitcrcs 
1tonornlu, r1easociau1orzu 	 - - 	 - - 	 - - 

Unitatea 	 . 	 . 	 -. 	 -1 Calitatea deţinuta 	i 	Valoarea beneficiilor 
- denumirea şi adresa - 

2. 1...... 

( tlitatea de irieinbruîn cadrulasoci ţii1or profesaoiaale 	aiiidia1u 	- - 

_ţ .  ( alit:itc:i de nicnilru în 	taiicle lc ciiduccre. :l(1 ţ l1iiiilr:Irc 	i coiitr*l. ret,il.>uiti s:iti nerctiibuiiu, 
iu 1, ,iut ţ iii(]ru 1 p i i ilu Ii i j ) litii (. [11 i>i. 11 	i1e ţ ii1ă idtnuini€ 	j) l ! Lidr1lUrpo1in 

4. 1...... 

	

( iiitit.cte, iuc1usir uul. c :ti.tn ţă  juriulica, QiSu1afl ţ  j iir 1 ă, cousrt ţ 	c ite, .ob ţinute ori aflate 
lfl ci ulai e îu tupu1 LL! i i it Iui>cţ 1r, irtI1datLJOr ui demritàtilfir pi. b1i . ftii t i t 	>1. > bu 	tnl il 
slat, 1oc.i] > iu 1ondari et(Ă  ;i ( i i îicl>ca t ( Cu 	ietii 	r Ci Ct tJe c i i pltJ 	u s 	tu uide tati 

- 

5.1 Benficiarui1 cJe coitit nuirieie, 	. lnstituţia 	Pceduiapin 	Tipul 	Data 	Duraia 	Vak>a>a 
iuIdntpaî adresa 	 coi1tant: 	cat»afost 	coittractuîui 	îî>cheie 	contic1nlu I 	toaiă  a 

1 



r con1iacluui contraciului 

adisa contractul  
1itulai. 

Soţ!soţie 	. 

Rudededu1I»a1eti(u1an1ui 

. 

V 

Soci ăţicone/Poană izică  
autorizată Asociaţ milia1eICabine 
individuale, cabineasociate, scxietăţi 
civilepfDfesionaie sau societ 	civile 
pnfesiona1ecu rpimdee limiiatăcat 
deslaşoatăpsiadeavocaniaţii 
neguvemamentale Funda ţiitAciaţii  

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe lînie 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 1 obţin contracte, aşa cum sunt clefinite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună  cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. 

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incontplet aI datelor nien ţionate. 

Data coinpletării 
	

em ătura 
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