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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsernnata, 	 c2- 	,1,4,V ţ 6 1e - 	 având funcţia 
de 	Ia 	c- /. 	7 

CNP 	.L6O3 1 1 -3 , domiciliul 	 , 	 1c 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie r ăspuudere 
că  împreună  cu farni1ia deţin urrnătoarele: 

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia ş i copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri irnobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele af1ate 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 af1ă  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 inclusiv cele aikiic in alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: () apartament; (2) cas ă  de Iocuit; (3) casă  de vacan ţă ; (4) spa ţ ii comerciale/dc 
producţie. 

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

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

care sunt supuse înmatricul ării, potrivit Iegii 

 t IN1.1rci 

PA5 

Nr. (.Ie l)uc 	i 	Ajiul de fabrica ţie 

4 

Modill lc dohâudire 

2. Bunuri sub forniă  de inetale preţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colecţii de artă  şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrinioniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare 
însuinată  depăşeşte 5.000 de euro 

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

la momentul declarării. 

Descrjere suniar Aiiul dol)lidirii VIorc 	etimat 

v v• ___ 

JI. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, ş i bunuri imobile înstrăinate în 
u1tine1e 12 Iuni 
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Iv. Active financiare 

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

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau institu ţii f1nanciare din străinătate. 

Jntitu ţia cai e admiii(iii 	
- 

j 
.iadre,aaccteai  

in aiitil ll! 	aiu n 	I 	ii 

*categoriile  iadicaie suni (1) cont cureat sau eckivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investijii sau echivalente, inclusiv fonduri private de peasii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferenie aauluijîscal a,iterior). 

• 	2. Ilasamente, investi ţii directe şi înapruniuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 
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Categoriie inclicate sînI: (J) 1i1ii de vaioarc deiiinie (tit1u-i cle stal, eei-l!jzcale. obligti(iumi, (2) 
ciiiii (7i prţi .[c)ciac Îi7. sOcetfi conie-cicle; (3) Înpnnizi[mi ccordate îiz iiuine personal. 



3. AIte active produc ă toare de venituri nete 	e însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pc 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în str ăinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achizi ţionate în sistem leasing ş i altc 

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

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

( rIiio 

 

Colitracial in anul Scadent 1 
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f zle  

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, companiilsociet ăţi naţionale sau 
instituţii 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* 

• 	 :: 	•••••. 

Cine a re:tlii.j( 	enitul 

1.1.Titular 

ur 	.ituIui: 	- 

jfl1nIulc 	j(liCj 

ejiciuI prestatl( )bicctuI 
•• 	.. 

1vIlcratOr_de veiiil 
Vunittil 111111al 

1.2. Soţ/soţie  

13.Copii  

*Se  excepteaz ă  de la declarare cadourile şi lraiaţiiie uzuaie priinile din parlea rudelor de grad.uI I yi i 11-iea 



vII. Venituri ale declarantului ş i ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modifică rile ş i completă rile ulterioare) 

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

: 	
vciiiliilui: ursa 

( inc 	realizat venitul 
Serviciul 1)rct ă t/ObieCtU[ 

l 	 . 
Venitul anual 

iiumelc, a(1 l i.a 	J gt.nei ator de venit .• 	.•.•.•. 	 .. incasat 

1 	enituzz din salaiiz 

1.1. Titular  

J , _7 75 c  
1.2.Soţ/soţie  

1.3. Copii 	_, /EL. /  50 

v LC,L 7& 1008, 

2 Venztui i diii aclivztăţz zndej,endente 

2.1.Titular l 

2.2. Soţ/soţie 

3. [Venztui i din cedareafolosin ţez bunurilor 

13.1.Titular  

3.2. Soţ!soţie 

itz.i din.inesti ţii.::. • . 	.::•:. 	:•: 	••. 	: 	::: 	•. 	. •:: 	. : 	.:.• 	••.;. 	. 	:: 	•: 	.:• 	. .•: 	. 

4.1.Titular 

4.2. Soţ soţie 

5. Veiitzri dinpeisii  

5.1.Titular 

5.2. Soţ/soţie 

Venztui i_dinactiiităji__agi icole 

6.1.Titular 

6.2. Soţ/soţie 
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• 	 • Line a reaIizat ven itul . 

•• 	Snrsa venitului: 
• 	 : 	 • 	 • 	 • Nune, adresa 

Serviciul prestat/obiectul 
. 	 . . 	 • 	 • 	

.t  generator de ven 
Venitulanual 

• 	 • 	 • incasat  
7. Venituri din premii şi dinjocuri de iioroc 	• 	 • 	 • 	 • 

7.1. Titular 

7.2. Soţlsoţie  
• _____________ 

7.3.Copii  

8 Venitui i dzn alte surse 

8.1. Titular  

8.2. Soţ/soţie  

8.3. Copii  

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

Data completării 	 Seannătura 

...........z........ 



Df 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 6 CG-1 	 — 	 E -4 , având func ţia 

de 	la  

CNP 	703 / -t3 1?3 , domiciliul 	$ 	/1. &/7i 	S - / 

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

ntereseconoinzc,precuin ş  ineanbruîn asociaţai,, 1undaţiz sali alte_organzaţ gti ernaiui*tale 

ni1 a ea 
- denurnirea şi adresa - 

Calitatea de ţinută  
Nr. de părţ i 
sociale sau 

 de acţiuni 

Valoarea total ă  a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

2. Calitatea 	ic incinbru îu orane1e dc couduccre, adniiriislrare şi cozilroi ae 	(cie( ăţ ih)r comcrciale, ale 

regiilqiutonome. aic conapaniilor/soctctiIor na(iona1c ae insliiu ţ iilor dc crcdi(, aie grupuriioi C1C îniercs 

4ik aociaţii1orau fuadaia1or ori aJ(4iilo( oaiu4xţăs ncgu erna,cn1a1i 	 - 

Unitatea 	 Calitatea deţinuta 	Valoarea beneficiilor 
- denumirea şi adresa - 

2.1 ...... 	 .—  

3. Ca g. ţ ta2d 	mu bru: in 	idrtjiasQc ţ 	rJp.rQtesna1•ş iişau siniic.a .e 	 - 

3.1...... 
— 

-1 	( 	iIltat() 	d(. 	lii(.iltbl 11 	11 	()i 	tli( l(. 	(1(. 	(.l)ll(.Iti((I( 	1tIiiiiti1i 	(1 ( 	si 	(.()1l1i0I 	I ((1 IJ)illl(. 	tu 	tii 	(i ibuii 

de ţ tn1i i 	- i 	cJdrIrl J 	t t l l . h 	t 	ţ)OIIIICC,fU l 	l 	de ţini 	i 	id(.IUiBIi CJ pJ i ttt3.i1ui politic 	 - 

4.1 ...... 

( oiiti 	. te 	iI1c1nrv cele dc asisten ţ i juidic, iorisultan ţă  juudic, consu1tan 	i civiIe oh ţinuti oi i allate 
în t 	i 	.1are 	tiinpnl C\.C1 €itrr fttIu ţ il1or, rn iiidat1oi 	1U drrarităţlloa 	publlcL lin ia ţ  it( cic la bugclul (k 

t, iocal şa cbu foridtii r c.1ii nC. 01 i îit[taite cu 	o(1eti) coa ci cial 	Cri (. 	pital d 	st rl siu uride stitu1 cstr. 

1(.rlonai IrJ0rI1/ZuFOl itai 	 - 
5. Ben 	de conini 	nutytelc, 	}usiituia 	eduiaptin 	Tipitl 	-[ 	Dia 	Duiaia 	Va]oaata 

piudeirti adresa 	 con1ractant: 	careafost 	contuicinlui 	dieied 	con1actu1ui 	toiaiă a 
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-- 

- 	 denuraiia ş i încndinţat contiaciului contractrilui 
adisa contractul 

Soţlsoţie 	. 

Rudedegiadull»aletitulanilui 

Soci ăţi comenia1e/Peroană lzică  
autori2atătAsociaţii imi1ialeICabine 
individuale, cabeasociate, socie ăţi 
civi1epiufcsiona1eu socie ăţi civile 
profesionalecu ràTundete Ii ăcai 
des1aşoasiadeavocat/Organiza ţii 
neguamenta1e/ Fundaţii/Asociaţii  

I)  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  contracteie 
societăţilor comerciale pe acţiuni 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 acţiunilor.. 

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

Data completării 
	

Semnătura 
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