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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata,   
de 	 D 	AC%îE ' la   

CNP  	 , domiciliul  

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 în ţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

~1r 	~~ n a ~es ~ s~~ u i t'atcori ~a~ 
Anul 

dol îndir•ii 
Suljrafa ţa 

 Cola- ~1u ~iul de 
dobândi re  

I`itularul 

PXwla/I 26  V. ~ . Y 

PXQLYv»a/I 2C 23 i/ - ?.  
ifor ,22uie29 3/  2 ~~ C' ~3cse ~ 

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

*2) La "Titular" se menţionează, 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 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusivi cele aflate în alte ţări. 

	

~ 3iesa 	 u i ~ )n . ~ 	 Cat. ~ ir ~ ~~ ~ 	
~nnl 

dobi}ndirn; 
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(' ,i. ~ 	~•']c[ ul de 	
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~arte 	;cIubndire.  
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* (itc)riilc indicatc sunt: ( l) apartarnent; (2) cas ă  de !ocuit; (3) cas ă  de vacan ţă ; (4) spaţ ii comerciale/de 
produc ţ ic. 

*2) la li1ular sc nicn ţ ioncază , în cazui bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţ ia, copilul), 
iar în cazul hunurilor în coproprictate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

11. Bunuri rnobilc 
1. Autovehiculc/autoturisme, tractoare, ma ş ini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înrnatricul ării, potrivit legii 

Ţ ,atura Marca i 	1 	Jni 	it i \nul de fabz R i1i 1odn1 (le dobiii1ij ţ. 

2. Buziuri sub forniă  de metale pretioase,  bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colec ţii de artă  ş i 
nuinismatică, 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 affate în proprietate, indiferent dac ă  ele se află  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

111. Buuuri mobile, a că ror valoare depăşeşie 3.000 de euro fiecarc, ş i bunuri iinobile îustră inate în 
ultiinele 12 luni 

atira 	zulu. 	Jti 	Pi:t cîtr C2,  îc 
- 

______ 



l V - Acl ivr fin:i jicj:l rc 

1. (oiituii i (lcJ)o/itc b:inc:irc, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire ş i investire, 
inclii,iv c:irJurilc (Je ce(lit, (l:ici v:iloarea însumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOl Ă : 
Se vor c1eclii -u iiiclosiv ccic aflate în b ănci sau institu ţii financiare din stră inătate. 

In%litu diis1rcază  
- 

i adrca autca  
b 	in aiiul o1l! 	ilv iii 	i 	ii 

*caiego,iize  indicate swit: (1) conl curenl sau echivalente (indiisîv card); (2) depozit bancar sau 
echivalenie; (3) fonduri de investigii sau echivalente, inclusiv fondurî private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijîscal anterior). 

2. Plasamcnte, investiţii directe ş i îniprumuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

în ctrc pzin:i 	tc 
. tcţ ionar au asoeaI/beneficzji d 	iput  

, ,. 	u nir dc iitl u ri! 
iu1 Va1oareatota11azi 

ypjj/ i;idictit .vunt: (1) liârtii de vaioare deţi;iufe (it1uj-i de stat, certfcaie, obligaţiwii); (2) 
()C(iZ Ă iii Scil( pâr(i ,vvciciie iii .vvciC1(i conerciale; (3) îinpruniilur; ocordate în miine personal. 
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3. Alte active rroduc ă toare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

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

NOT Ă : 
Se vor declara inelusivi cele allate în str ăinătate. 

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

asemenea bunuri, dac ă  valoarca însumat ă  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 	 ' 

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

Creditor ~~~ 	 ~~ 	 .~ 

- 	 -  – 

Contractat în unul 
-- 	-- 

Scadentla 
— 	- -- -a 

 ~ '<tluare 
— 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de pia ţă, din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societ ăţi na>l:ionale sau 
institutţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

Cinc a rcalii<tt 	&nilul 
— 	 — 

1.1. Titular 

5urs.+ vcnituîlui: 
nu nielc, adresa  — 

tierviciul pt-estatlObi&riul 
 ;~ene ratu r dr  yenit  

Venitul,antial 
 1nCâSai  

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

'°Se excepteuz ă  de la declarcare cadourile Şi trutaţiile zczz,cale prinaite din par tea rudelor de gradul 1,sz al 11-lea. 



vII. Venituri aic declarautului ş i ale membrilor să i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legca nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările ş i complet ările ulterioare) 

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

	

ntnIuz 	Serviciul prestat!Obe IT venitui anual 
(ine a realizat venitul 	 . ...•. . 	•. ..................... ..... 

	

nuinele,adresa 	 generator 1e venzt 	zncasat 

1 Veniiui i dzn salarii 

1.1.  Titular /3 10&45I/ 	/77/ CQ/ nez  

ăb J/ub. 70 	 9d5 
1.2. So ţ/soţie 

1.3.Copii  

2 Venituri dzn ac1zvzt ţi independenie  

2.1.Tituiar  

2.2. So ţ/soţie  

3 Venzturi din cedareafolosin ţez unurdor 

3.1.Titular 

3.2. So ţ/soţie  

4 Venituri din invesii ţii  

4.1. Titular  

4.2. So ţ/soţie 

5 	it€-i  
5.1. Titu1ar 	 \t,f/97Vl 	 I O87 



. 

C.ine a realizat venitul 
• • 	 Siirsa vcit1i: 	• 

.. 	 • 	 : 	 • 	 .. uine,_alresa 
Serviciul prestat!obieetul 

•••• 	• 	 • 	•• 	• 

generator_de venit 
Venitul anual 

: 	 • 	 • 

incasat 

7. Venituri din premii şi dinjocuri de noroc 

7.1.Titular  

7.2. Soţ/soţie  

7.3. Copii  

8 Venitui i din alie surse 

8.1.Titular  

8.2. Soţ/soţ ie  

8.3. Copii  

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

Data completării 
	

Sem 

.... 	...... 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 ______ 	, având func ţia 
de 	 3P7 t 	Cţ 77r 	Ia  

CNP 	, doniici1iu1  

cunoscând prcvederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria r ăspundere: 

1 \oi il IU dcţlonar Ia soctetăţi coneiciale, 	 ri mpanuisoctct ţi aţiouale, iw 	u ii1ti 	J t.i.dtt t uputi de 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - 

în aocit ţ i i. funda ţiisauateorga. ţiigt.icn ţaIe: 

	

•Nr. de părţ i 	Valoarea total ă  a 
. Calitatea deţiauta 	sociale sau 	parţilor sociale 

 . 

	

de acţiuni 	ş1/sau a acţiunilor 
1 .] ....•.. 	•.• 	--- - -- 

2 	Calitatea de ineinbru îri <*ink (k <.onduccre, adiiiniti irc 	i coutrol ik 	ocicll()i 	.ini€r(i ilc, 	ik 
regii!orutoiionie, ale coiupaniilor/ocic(ă ilor taa ţ ionale. ale ins(i uiilor Je credi(, ale 	iupuriloi (1C lfl tcrc 
economi..,_aI 	2!cii ţii1oztufuuda nloioii i1e tr org u.zatiiiiueain.nta1c 

Unitatea 	 .. Calitatea deţtnuta 	Valoarea beneficiilor 
- denumirea şi adresa - 

2. 1  

3Calitatea de inubiuîncadrtlasocti ţn 	on ik 	i/sauinc1ile  

4 	ihtte 	(k 	iii 	iii ) 	t 	in 	k 	ik 	. 	ii (1u.. i . 	tduiivasta 	t. 	i 	t. (H 	i 	l 	i 	t ilHi i 	tu 	raertrîbuitc 

	

x_cduij 	 Iui&a d.riiiaia 	aitidu 

S. Coiitracte, inclus 	celc de asici 	jurific.i, eon 	iltan ţă  jtt idică5  conul1an ţă 	i civije, ob ţ inut 	ori aflat 
in derularc în tinpii1 ecrcit ă rii funcţiilr 	tandaclor 	au 	nităţ 1or publice fiiiii.ate dc la bugelut d 
tat, locitl 	i diri fotiduii cxterne ori înc1ite cu soci • ţ i coiiciJe cu capitiJ de sa 	siu iinde stu1 cst 

ionar tci 	joritarlininoritar: 	_________ 
Benccu1 deco1:n{ 	

! 
Piuiptii 	 Ia 	1 	Dtr?t 	f 	Vacxii 

1C Umc1JdUT1I ads 	 cait 	cados 	con 	cta 	cceiac2ca_J_ 	tcaî 

1 



denumiia şi înciedinţat contractului connactuiui  
adil2sa contractul  

11tular 	. 

Soţ soţie 	. 

Rude degidu1 I»a1etitu1an1ui 

Soci ăţi con7,a1e/Petană iizică  
aulDli2atăfAsociaţii fimi1ia1eCabinete 
inclividuale, cabineasociate, societ ăţi 
civi1ep1Dfesiona1eusoci ăţicivile  
pIDfesiona1ecuiăspundei1imitatăca1 _- 
d ş pufesiadeavocaCanizaţii 

1)Prin rude de gradullse 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, tituiarul, 

soţul/soţia şi 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 împreună  cu soţuLsoţia şi rudele de gradul I de ţin mai puţin de 
5% din capitalul socîal al societ ăţii, indiferent de modul de dobndire a ac ţiunilor. 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit Iegii penale pezitru inexactitatea sau 
caracterul incoinplet al datelor nien ţionate. 

Data completării 

/v 
Se- 
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