
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subscmnatu1/Sibsemnata, ps / ÎA/ A?&( , // 	@OA/având funcţia 
de 	 la 	t/T  

CNP 	2O // 	 , domi1iu1 FMo/ i3a tZ L 	 1J te, . 

cunoscând prevederiVart. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  împreună  cu fami1ia 1  deţin următoarele: 

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

I. Bunuri imobile 

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

- 
Adresa 	lii iona Catcgor

.

a
.  Anul 

Supiafa ţa 
Cota- Modul de 

Titulaiul 
dobandirii  parte dobandire  

____ 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă ; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, 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 

NOT Ă : 
Se vor declai•a inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Adre,a sau iona Catgoiia 
Anul 

Suprafa ţa 
Cota- Modul de 2) Titulaiul 

dobandirii  parte dobandire  

7c]_C(  L)o / 7_ /7&w _ 



* Categoriiie indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de Iocuit; (3) cas ă  de vacanţă ; (4) spaţ ii cornerciale/de 
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. 

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

care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii 

Natut d 	 Marca 	Nr de bu ăţ i &nul de abrica ţie 	Modul Je dobânclire 

2. Bunuri sub form ă  de metale pre ţioase, 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 

NOTĂ : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate îri proprietate, indiferent dac ă  ele se afI ă  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

l)escrierc suinară 	 .riu1 dobândirii 
	

Valoarea esti niată  

111. Bunuri mobile, a căror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, ş i bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 

Natuia bunuIui 
ari,rainat 

Data 
irtrair 	u 

Pcisoan a 	raecare -a 
Înstrainat  

< Foima 
V!Oaae2 

1 



Iv. Active financiare 

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

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau institu ţii financiare din str ă inătate. 

Institu ţiacare administreăză  
şa adrea acesteta 

Tipul* Valuta Deschisîu anul $old/valoare Iazi 
/ 

*categoriile indicate sunt.• (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivaleiite, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anterior). 

2. Plasamente, investi ţii directe ş i împrumuturi acordate, dac ă  valoarea de pia ţă  însumată  a tuturor 
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

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

Emitcnt titlu/societatea în care persoana ete 
acţaonar sauasociat/beneiiciar dc itnprumut 

Tipu1 
Număr de tatluri 

 cota de participare  
Valoarea totala la zi 

*Catego,..iiIe indiccite suiit: (1) bai-tii de valoaz-e deţinute itlui-i de stal, ceiiicaîe, oh1igaiuni,,); (2) 
.1c ţntI2i sau 15ărţ i soeiale în sociclăti coiriereiale: (3) îmjrzzinutuii aeordate în iîitir personai. 



3. Alte active produc ătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an . . 

............................................................................................................................... 
NOTĂ : 	

. 
 

Se vor declara inclusiv cele aflate îri stră inătate. 

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

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

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

	

Creditor 	 Contractat în anul 	Scadint la 	 aloai e 

	

. 	_____. _ _____________ .:.j • 	 •: 

vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate fa ţă  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* 

Cine a realizat emtul 
Sursa venitului 
nuniele, adresa 

crviciii1 prestat/Obiectul 
geiierator de venit 

Venilul anual 
înaat 

1.1.Titular  

1.2.Soţlsoţ ie  

1.3.Copii  

*Se  excepleaz ă  de ia declarare cadourile şi frata ţiile uzuale prirnite din partea rudeior de gradul I şi al 11-lea 



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

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

. 

Cine a reallLat vcnitui 
Sursa veuitului: 
numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 
generatorde venit 

Venitul anual 
incasat 

1. Venili,ri din salarii  

1.1. Titular  

1.2. Soţ/soţ ie  

1.3.Copii //J(3 	JţJ /2Î /ivg 	jj 4,2a 
c97 ] oO 

2. Venituri din activităţi independente  

2.1. Titular  

2.2. Soţ/soţie  

3. . Venituri din cedareafolosinţei bunurilor 

3.1.Titular  

3.2. Soţ/soţie  

4. Venituri•din investi ţii _________________________ 	 • _____________________________ 

4. l. Titular  

4.2. Soţ/soţ ie  

5. Venituri din pensii  

5.1.Titular  

5.2. Soţ/soţ ie  

6 Verntui i din activităţi agi zcole  

6.1. Titular  



Cine a realizat venitui 	
Sursa venituiui: 	Scrviciul prestat/obiectul J Venitui anuai 
Nume, adresa 	l 	enerator de venit 	l 	îucasat 

7. Venitiiri dinpremii şi dinjocuri de noroc 

7.1.Titular 	 l 	A 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Tituiar 

8.2. Soţ/soţ ie 

8.3. Copii 

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

Data completării 

2Q.(Q.. 
..... 

~7 ........ 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	6cj7 Ă.J ,11&4 /JtI (3?J /__ 	]4 , având funcţia 
de 	(/ 	U J- 	 la 	4î 
CNP 	O1f3 	,domic1iu1 FAi 	/I 	c. 	c.ÂLi 

% 

cunoscâud prevederi1art. 326 din Codi1 penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria r ăspundere: 

l 	Asoiiat sau ac ţionar la societă ti ioiuerciale, coinpanii/socaet ăţi naţionale, institu ţii de credit,grupurade 
antereseconornic, jcuin ş a niembruînasociatii,funda ţii 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - Caiitatea deţinută  

Nr. de părţ i 
sociale sau . de acţiunl 

Valoarea total ă  a 
părţilor sociale 

. ş i/sau a ac ţiunilor 

2 	CalitatLa de rnembru în organele de conducei e, idministrari şa iontrol ale societ ăţiloi ioiuea cialc, aie 
regialor autonome, ale iompan ailor/societ ăţ ilor naţaonale ale iustitu ţialor de credit, ale griipnrilor de inti res 
ecouomac, ale asocia ţiilor sau fuiidaţiilor oa a ale altor organiza ţn neguvernamentale  

. 	. Unitatea . - denumirea şi adresa - Calitatea de ţinuta Valoarea beneficiilor 

2.1 

3Calitateademembru în cadrulasoiaa ţiilor p1oiesnale şiisauunde 	 _ 
3.1...... 

4Calitatea dc niimbi u în organelc ,deconducere, administrare ş i control, retribuite sau ner,etribuate, 
deţiniiteîiicadrul p ai tide1oip1itice,_fuiacţiadeţinută _si deilum u ea partidp_____ 

ţ 4.1 	 .._- 

5 	Conta acte auclusiv cele k asistent ă  jua ilică , ionu1tiită  jui adică , consultan ţă  şa ci ile ob ţinutc ori aflati 
îai dei nlare în tLInpaal ccrcatîi ia fun ţ ialoi, maridat Ior sau daurtatta1oi 1ubiice fanant a. cle J 	bngetul (1e 
stal, Io cal ş i ()an fond1ira etea iic oi i îniici ite cu societati conierci ile cu c ipatal c)e st t s au unde 	tatu1 este 
aetaora1n?jeil1/n1r(1atu 	 _____________ 
•. 1 Ieneciii 	de conict: niYa7eIe, 	nsti1jii 	ţ 	Pcekaia pÏ1 	Tipul 	ţ 	Dala 	ţ 	Diu1a 	VaIcaa 

contiJIuiîiichc * eii:_]jxriaac1 ui]toiai ă  

1 



denurniiea şi încredinţat contractului conliaciuluî 
adresa contractul  

Titul 	.......... . 

__ _7 
RudedegraduJIa1etitu1aru1ui 

Societăijcomeaia1ePersoană zică  Â 

/ ă/Asociimi1ia1dCabmete 
individua le, cabinete asociate, societ ăţi 

7 

clepiufesionaJe sau societăţi civile 

. 

piufesionale cu iundere limitată care 
des şoaiăpiufesiade avocab Organizaţii 
ncguvenamenta1e/ Funda ţii/Asociaţii2  

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

soţul/soţia ş i rudele de gradul 1 ob ţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar ă  contractele 
societăţ ilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantul împreun ă  cu soţul/soţia ş i rudele de gradul I de ţ in 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 

Qr 

2 
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