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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, (  
de 	 la 

CNP ~ ~~~~~ //~~.~ , domiciliul 
 . _ l. .✓) A_ w .-~ 

	

C'Ă 7i/9 	 , având func ţia 

	

Q/G 	 OJ 	 Me 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  împreună  cu familia de ţin următoarele: 
..................................... 

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

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
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 
cxtravilane, 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 ş i numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacanlă; (4) spaţ ii comerciale/dc 
producţ ie. 

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

II. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma ş ini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii 
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2. Bunuri sub formă  de metate pre ţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colec ţii de artă  şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare 
însumată  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. 
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III. Bunuri mobile, a c ă ror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstră inate în 
ultimele 12 luni 
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Iv. Active financiare 

1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de iuvesti ţii, forme echivalente de economisire ş i investire, 
inclusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea însuinată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusîv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din str ăinătate. 
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*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, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însuinată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate. 
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acţivizi avp ărfi soeia îi; soclet1iccinerciale; (3) îii:pvrllni vii acordatc îiz rivrne personal. 



3. Alte active produc ă toare 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 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. 

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 naţionate sau 
institu ţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c ă.ror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 
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*Se  exceptează  de la declarare cadoin-ile ,si trataliile irzuale prirr,ite diii partea rudelor de gi°adul I,ş'i &l 11-lea. 



vII. Venituri 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 completă rile uterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ă inătate. 
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7c 	- TtI°O 

2 Venziu; z din adn.zi ţz zndejezzdnfe 

3 	l 	iiifuri dzn 	 hziizii; 
ewe 

3.1.Titular . 
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Cine a realizat ve:nitul . 	 . 	 .Srs.veuitu1ui: 
.. 	 . 	 . 	 ... 	 •.. 	 . 	 . Nurne,adresa 

Seiciu1 prestat!obiectul 
. 	 . 	 . generator de venit 

V.enitul ana1 
incasat 

7. Venitvri dinprernii ş i dinjocuri de noroc 	 . 

7.1.Titular 

 
7.2. Soţ soţie  

7.3. Copii  

8 Venitvrz din alte surse 

8.1. Titular  

8.2. Soţsoţie  

8.3. Copii  

Prezenta declara ţie coustituie act public şi răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men ţioiiate. 

Data completării 
	

Seninătura 



DECLARAŢIE DE NTERESE 

SubsemnatuI/Subsemnat, 	 /V,,E OA 	 , având funcţ ia 
de 	cF Ii-o 	, 	 la 	V7 	 7o€ 

CNP 	 2p7 	,domici1iu1  

cunoscând prevederile art. 326 din Codu1enal privind falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere: 

. 	\sociat sau ac ţionai-  Li socict ă i uoinerciale, coiiJpi 11 	,ocietti iia ţionalc. ini1uii (lc crc(lit. 	ru l)urj de 
intere 	c conomic, precum .a aneinbru în asocia ţii,fundaţai sai aite organiza ţii_negu.eananieiata1e - 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - Calitatea deţinuta 

Nr. de părţi 
sociale sau . 	. 
de acţiuni 

Valoarea totală  a . 	. 
parţilor sociaie . 	. 

ş i/sau a acţiunilor 

2. CaliIatca ic iiiciiibru in orancle de couducerc, admiuistr:ire i control ale sDcicta ţ iioF coincrciaie, ille 

reiiloi autonoinc, alc coni ţ  4liiil r/societiilor na(ionale, ale ins(iîu ţiilor de credil,ale rtl1)UrilOr  (ic întercs 

;i ăUÎC ale asqciaţii1or sau fundaliilor ori a]e a1torauizaţii ncuvernaiiien1ile: 
Unitatea 	

Calitatea deţinuta 	Valoarea beneficiilor 
- denumirea si adresa- 
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iictitiite îat cail ru I J)! rI iilclor jioliticc, fII ttc 	lctiniilti 	(lCil Hii)tFC 	IIIIII politic 	- 	- 	- 
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denumita ş i încidinţat contiactului coritractului 
adisa contractji  

. 

- -,---.----- __________ ----- ----- ---- 

Sose 	. 

Rudedegtadul Ia1etitulatu1ui 

Societăţi cometcia1e/Petoană tizică  
autorizată(Asociaţii famliale!Cabinete 
individua1e, cabinete 	socie4 
civile ptufesionale sau socie ăţi civile 
pifesiona1e cu râqxndew limîtat ăcaîe 
desaş răpisiadeavocal/2anizaţii 
neguvem / Fundaţii1Aciaţii _________ ________ ______ _______ ______ ______ • 

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 ş i rudele de gradul I obţin contracte, aşa 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 dobândire a ac ţiunilor. 

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

Data completării 
	

Semnătura 
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