
~~ 1, o. O ţ  

DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 SCC( 	 , având funcţia 
de 	la  
CNP 	j 	f-;,/J, domiciliul  

7. P2 7. 	7 	(C 	 • 	• 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie r ăspundere 
că  împreună  cu familia deţin următoarele: 

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii af1aţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

A1 resi 	iU ZOI1 

Mer 

( 
Aiiul 

dobaidirii 
uprafa ţ i 

rte pa . . 	..... 
M)(.1U1 (iC 

... 

baii1ii  

l ittihirul 

* Categoriile indicate sunt: (I) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) Iuciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dac ă  se af1ă  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 copropritate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inciusiv cele af1ate în alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacanţă ; (4) spaţii comerciale/de 
producţie. 

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

N itu a a Mara Nr dc bucăţ a Anul de fabrica ţae MoJul de dobâudire 
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2. Bunuri sub formă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colec ţii de artă  ş i 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a c ăror valoare 
însumată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor men ţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă  ele se af1ă  sau nu pe teritoriul Românieî 

la momentul declarării. 
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111. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro faecare, ş i bunuri imobile înstră inate în 
ultimele 12 luui 
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Iv. Active financiare 

1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea însumată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau instituţii financiare din străinătate. 

Ius1i ţ ia carc admiuirează 	Tjpu.: 	Valuta Dcschis în;anul 	So1c1/va1orc 1i ii 
.ş adesa . ceteia 	 . .•. _____ 	...... 

*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 anuluijiscal anterior). 

2. Plasamente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dacă  valoarea de pia ţă  însumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv investiţiile ş i participările în străinătate. 

Eiitiit 	itJ i/soeitatea în cire peroi 	eslc 
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*calegoriilc  indicate sunt: (1) hrtii de valoare deţinute (titiuri de stat, certfîcate, obligaţiirni); (2) 
acţiuni sau pălii sociale în societăţi cornerciale; (3) îinpnirnuturi acoi-date în nurne personal. 
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3. AIte active produc ătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele afiate în străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achizi ţionate în sistem leasing ş i alte 

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

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

Ciedito* ( ()ntractatîn aaaui Scadeut Ia 	 Valoaie 

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, companii/societ ăţi naţionale sau 
institu ţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro * 

( 	t rulizatvenit 
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1.1.Titular 
.- __7  

1.2. Soţ/soţ ie 
 

1.3.Copii  

*Se  exceptează  de la declai-are cadoui-ile ş i trataţiile  uziiale primite diii partea rudelor de gradul 1 şi al 11-iea 



vII. Veuituri ale declarantului ş i ale membrilor s ă i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ă rile ş i completările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inc1usiv veniturile provenite din str ăinătate. 

Sur,a venitufiù: 	Sericiti1 prtt/Obiectu 1 	C rntul anui1 
adresa( i,ic a rcilli1( 	entu1 	 . 

..................,. 	 ,. 	geQr .eent 	.ii. 

1 Venztui i din salaru 

l.l.Titular  

c, 75/ 2f, ffin e 

1.2. Soţ/soţie  

irLP 	( -W0 	 iJ /6iL- / 

1.3.Copii  

2 Venztui z dzn acfzvităţz zndependente  

2.1.Titular  

2.2. Soţ/soţie  

3 Venituz i din cedareafolosin ţez brnzvzîlo, 

3.1. Titular  

3.2. Soţ/soţie  

4.1. Titular . 

4.2. Soţ/soţie  

5 Vnituiz dznpenn  

5.1. Titular  

5.2. So ţ/so ţie  

- 6 Jintiii i dzn acizităJi agzzo 

6. Titular  

-__ 	__ 
62. Sosoi 

_________ Â• ____ 
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• 	 Ci

• . .. .

ne a reaiizat venitul 
• 	 . 	 •. 	 . 	 . 

 Sursa venituiui: 
•. 	 • 	 .: 	 •. 	 . 	 • 	 ••• 

. 	 . 	 • .Nune, adresa 	• 

Serviciul prcstat/obicctul 
•• 	:. 	 . 	 .. 	 . 

. . 	 generator.de venit 	•. 

Veuitul anual 
. incasat 

7. Venituri dinpremii şi dinjocuri de noroc 

7.1.Titular 

7.2. So ţisoţie  

7.3. Copii  

8. Venituri din alte surse 

8.1.Titular  

8.2. Soţ/soţie  

8.3. Copii  

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

Data completării 

3f 
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//a1o. 2oi 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 iE/ 	 , având funcţia 
de 	la 

CNP 	/ŢËçDÎO e/ , / /3 	, domiciliul 	 eccjl, 	JQJ 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere: 

J.. Asociat sau ac ţionir li s9cietâti comer( 
intercs economic, preciiiia i anembru în as 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - 

1.1 

coinpanii/societăţ i naţionăle,  iiistituţii de credit, gru puri d 
i, fundaţia au alteorganiza ţii negu ernarnentale  

Nr. de părţi 	Valoarea totală  a 
Calitatea de ţinută 	sociale sau 	părţilor sociale 

de acţiuni 	si/sau a ac ţiunilor 

2. c1aiitaiui le nieiiibru în orga.nde de eonducere, adrninistrare şi control .ale societăţ ilor colBerciale, iile 
rcii1or autoiaouie, ale eoinpauiilor/soeiet ăţiior naţionale, ale instittatiilor de credit, ale grtipurilor (Ie interes 
LLufloInlc, ale asoctaţuloi iu fundaţaalor o,iale altororganiia ţii_neuinainnt ak 

Unitatea 	
Calitatea deţinuta 	Valoarea beneficiilor 

- denumirea si adresa - 
2. 1...... 

bru îia cadru.îaoeaati 
	 li indi 

3.1...... 

4. Calitatea k .iiienabru îi1 oriiiiele de coiaducere, adininistrare ş i control, retril)UitC sau neruiribuite, 
detaaute în cadrupartidclor politice 1unL ţ1adc ţ1nuti ş i denuriiiiea parti(lului  
4.1 	 -- J 

5. Coutracte, inclusiv ceie de asisten ă  juridică . consultaii ţă  juriJică, consultan ţă  ş i civile, obţiniite ori aflate 
în derularc îu timpul cxercit ă rii fuucţiiici, rrIan(Iatelor au dernuit ăţilor p!iblice fivanlate de la bugetul de 
stat l()cal şi dur fonclui i Llerne ori înLlaLlate cu socict ăţi ccaiaerciale cu capital de stat sau unde statul ute 
acaoaiar_ajoitar/ininoritar 
5.1 Benefciaru1 decontact: nunic1e 	J 	lustituţia 	Pnxeduiaprir f Tipti 	Data 	Duiefa 	Vaioaiea 
nrrnele/denurniieasi aiiesa 	 coactantă 	caie a fost 	l contractului I încheiii i coiactu1ui 	tutală a 



denurniia şi încidinţat contractului contiactului 
adisa contiactul  

. 

--7

Titular 

Soţ/soţie 	. 

Rude de gadu1 jl)  alelilulaiului 

Societăţi comeicia1e/Peioană izică  
auturizată/Asociaţii fimi1ia1e/Cabinete 
individuale, cabineteasociate, societăţi 
civilepiofesionale sau soci ăţi civile 
piofesionalecuiă undete 1imi1atăcat 
de şoapiofesiadeavocat/Caniza ţii 
neguvemamentale! Fic1aţii/Asociaţii2  

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

soţul/soţia ş i rudele de gradul I ob ţin contracte, aşa cum sunt definite Ia punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor 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 ac ţiunilor. 

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

Data completării 
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