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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/SuJenînata, 	,1ţ »tV 	 , având funcţia 
de ~éZ  f 	 la 	 -:- 

CNP 	, domiciiiul  

- 	 CP 

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

* 1) Prin familie se în ţelege soţui/soţ ia ş i copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor deciara inclusiv cele aflate în a!te ţări. 

Adi 	iu ion i 

	

. 	 . ( 	itoi i 
Anrt uprafa ţa 

dobandirii  

Ca.: :Modu:11e ... î itul 	it iil 

7t7 Ă P 4 !•- 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intraviian; (4) luciu de ap ă ; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dac ă  se af1 ă  în circuitul civil. 

*2) La Titular se men ţionează, în cazul bunuri!or proprii, numele proprietarului (titularui, so ţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i nume!e coproprietarilor. 

2. Clădiri 

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

Aiiul 	 Cota- 	Modul de 	 2) 
Adresa sau zona 	Categoiia 	 Suprafaţa 	 Tatularul 

doJandire 	, 
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* Categoriile indicate sunt: (]) apartarnent; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacan ţă ; (4) spaţ ii comerciaie/de 
producţ ie. 

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Natura Marca Ni Je bucăti Anxxl de fabricaţie Modul de dobndire 

c9& ( (_• 

ţ__ ,•__• ţJ __F 
ţ
•v _________ ______ ________ ___________ 

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

NOT Ă : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă  ele se află  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

Dcsti icrc s u mară  Aiiiil dobndirii Va [oarea estusnată  

••ţ_ ,ţ_ ,ţ_ 
,v 

111. Bunuri mobile, a c ă ror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, ş i bunuri imobile înstră inate în 
ultimele 12 luni 

atui a bunulx Data Proana către tai 	-a - Forma a1osxrea 
nstraint intx axxiarix iutraux t 

- 
_ţ  



Iv. Active financiare 

1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire ş i investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă  valoarea însumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor declara inc!usiv cele aflate în b ănci sau institu ţii financiare din străinătate. 

Instituţia cre administrea 
Tapu1 i_aJresa_acesteia  Valuta Deschis în auul So1d! aloare la Ll 

/ 

,/7 Ş  

7 
,7 

*categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau ecliivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investilii sau eclzivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumzlare (se vor declara cele aferente anuluijîscal anterior). 

2. Plasamente, investi ţii directe ş i împrumuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturor 
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investi ţ iile ş i participările în străinătate. 

Eanitent tit1u/ocietatea in care persoana cste 
acţionai sau asociat/beneficiar cle imprmut 

Tipu1 
Nuină r de titlurif 

 cota cle participare 
Valoarea totahi Ia zi 

.- 

,-- 

*categoriile indicate sunt. (1) 1,ărtii de valoare deţinute ti1luri de staI, certificale, obligalizmi); (2) 
aciuni saul)ărli sociale în socie(ăli cornerciaie; (3) împrumuturi acordate în numepersonal. 
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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 a1ate în str ă inătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achiziţionate în sistem Ieasing ş i alte 

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

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele frnanciare acumulate în str ă inătate. 

Creditor (ontractat îu anul Scadentla Valoare 

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 căror valoare individual ă  depăşeşte 500 de euro * 

Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul auual 
Ciiie a rcalizatvenitul 

numele, adresa - 	 - generator de venit încasat 

1.1.Titular 

1.2. Soţ/soţ ie  

1.3.Copii  

*Se  excepteaz ă  de ia declarare cadourile şi irata ţiile uzuale priinite din pariea rudelor de gradul I i ai 11-lea. 



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

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ă inătate. 

• 	 •. 	 :: 	
..• 	 .. 	 . 	

• 	
••• 	. 

Cine a realizat venitul 

	

. 	 : 	
• 	 : 	 .. 

Sursa viti1i 
numele, adresa 	•: 

Sviciul 	restat/Obiectul 
generator dc vcnit 

. : • Venitul anual 
incasat . 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie  

1.3. Copii  

2. Venituri din activităţi indpendente  

2.1.Titular  

2.2. Soţ/soţie  

3. Venituri din cedareajilosinţei bunuriior 

3.1.Titular  

3.2. Soţ/soţie  

4. Venituri din irnesti(ii  

4.1.Titular  

4.2. Soţ/soţie  

5. Venituri din pensii  

5.1.Titular  

5.2. Soţ/soţie  

6. Venituri din acivit ăţ i agricole  

6.1. Titular  

6.2. Soţ/soţ ie  

5 



Cine a reaiizat venitul I  • 	 Sursa venitului: 
Nurne, adresa 

Serviciui prestat/obiectu ă  
generator de venit 

Venitul anual 
încasat 

7. Venituri dinprernii şi dinjocuri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/so ţ ie  

7.3. Copii  

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular  
, 

8.2. Soţ/so ţie  

8.3. Copii 

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

Data completării 
	

Semn ătura 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatu1/Ssiria, 	, având func ţ ia 
de 	 i. 	Ia 

CNP 	, domiciliul 	r 

( 	/ 	 , 	----- -- 

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

1.. Aociat sau ac ţionar la societăţi comercialc, coxnpanii/societ ă inaţiona1c, in ş tittl ţii dc cdit, grupuri de 
intcres economic,pieivan ş 1 aneinliru în aocia ţia, fundatll sau alte organiza ţia neguvernanaentaie 

ni a ea 
- denumirea ş i adresa - 

Calitatea deţinută  
Nr. de părţ i 
sociale sau 

 
de acţiuni 

Valoarea total ă  a 
părţilor sociale 

ş i/sau a ac ţ iunilor 

•-- , 

2 	Calitatea de naembru în oigiiek 	1e conduieie, administiare şa controi dle societăţalor comerciale, ale 
aiiiloi atitonome, ale iompanaa1or/uiiet ăţa1or naţionale, ale iastitu ţ ialui 	li ii (cfit, afe grupurilor Je lnteres 
econoinic, ale asocia ţiifor s.ni 	n daţ iilor ori ale altor oag .  izaţiinegu 	erna in e ntale:  

Unitatea 	
Calitatea de ţinuta 	Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa - 

3 Calitatea de menibru în cadrul asoc a ţaaIprofesiona1ei/sau sandacale  
3.1 ...... 

• 4. Calitatea dû naenabrai în organele de .conducere, 	daninistrare ş icoaatro1, retr•ibuite •sau iieretribuite, 
deţxnute 	iaclrul partide1orpolatice, fuc ţia deţinută  şaderiuxnai ca partidtalui politic îa 	 xi 
4.1...... 

S. ContiaLIe, an€lusav cele (Ie asI%ten ţă  juridacă , con%taltan ţă 1uaidică , consultanţă  şi cavile obţanuti ori aflate 
în derul.ae îu tanapul eercitria funi ţailo,, Priandatelor sau demnit ăţilor publice finanatc di Ia bugetul de 
stat, local ş i dau fondui i cterne oa i înclaiiati. eu socait ţ i coinirciale cu capital (Ii st it sau unde statul iste 
icţionar naajoritir/ininoritâr:  

5i 13eneficiaul de contract: nurnele 
piriume1e/denumiieai adrsa 

Iristituţia 
conIractant 

1xeduaprin 	Tipul 
caiafiist 	contraclnlui 

Data 
încheierii 

DuaIa 
conliactului 

Va1oaia 
tolalăa 



denurniia şi încrcdinţat contiactului contractului 
adrcsa coritiactul  

Titular............... 

Sosoe............... 

Rude degiadul jl)  a1etiiu1an1ui 

! 
Societăţi comercia1e/Peioană zică  / 
au ă/Asoci4mi1ia1e/Cabinete ,• 
individuale,cabinelcasociate, societăţi ! / 
civilepiufesionale sau societăţi civile 
piufesionale cu răspunderc Iimitatăcarc 

/ desf şoarpiufesiade avocaOrganiza ţii 
neguvemau-ienta1e/Fundaţii/Asoci4  

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendent ă  ş i copii pe linie descendent ă . 
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa benefciaru1ui de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul, 

soţul/soţia ş i rudele de gradul I ob ţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţ ilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreun ă  cu soţul/soţia ş i rudele de gradul I de ţin 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 legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 
	

Semn ătura 
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