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DECLARAŢIE DE AVERE

aQ

C/17 /
la

Subsemuatul/S binata,
de
(XIVD
CNP

/C9 2 /9/

7

, având funcţia

J /

, domiciliul

cunoscând prevederile art. 426 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie r ăspundere
că împreun ă cu fami1ia 1 deţin următoarele:
* 1) Prin familie se în ţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adrcsa
____

lU XOiii

.

(i1cori

, U piifii

Atiul
.. . . ,
dobandirii

-•

Cotapai:(e

Modulde
.
dobandiic

1 ituliiul

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dac ă se afJ ă în circuitul civil.
*2) La
se menţionează , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
2. Clădiri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele afJate în alte ţări.
Adrea au toiia

Cat

oi ia

nti1
Suprfaţ i
,
dobaiidirii

2o

Cotaparte

Modul dc
doband,ie
«V

1

Titulai ul

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă de locuit; (3) cas ă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie.
*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.
11. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii

f

Varca

Natuva

Nr de bncăţi Anul de Iabi icaţie

Modiil tk dobândtre

Lc-

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de cult, colecţii de artă şi
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.
Decricrc su iiitri

l

Valoa ra cti niat ă

idobâudirii

111. Bunuri inobile, a c ăror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstr ăinate în
ultimele 12 luni
Naiuit buriultu
3ntrata

Da
iusti iarii

Ltsoana căticrcs-t
mt ainat

2

Forrna

i1ore

--

Iv. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile 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 instituţii financiare din străiriătate.
Institu ţia care adrnnistreaz ă

Tipul

!•:

Valuta
Diehis în aiiul
_____ ____ ______ •.:

____-

:

SoId/ aloai c laii
_____

.

*categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau ecliivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
ecliivalente; (3) fonduri de investi ţii sau eclivalente, 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 însumată a tuturor
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate.

-

Ernitent titlu/societatea îii c I . c peroi iit ctcT
acţionai sauociat/bejeficiarJe imprumut

.

[ipuI

.

uin 1 - 1e titlu 1-1/
. .
cota de participare

11UtFU i tUtiti

la

/1

*categoi.iile indicate sunt: (1) liâi-iii de vaioare deţinuie (titluii de stal ceriifcaie, obligaţiuni,); (2)
acţiuni saupărţi soeiaie în societăji coineiciale; (3) împrurnuturi acordate în nurne personal.

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

NOT Ă :
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, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.
Creditor

(ntrcttt îu anul

Scadent Ia

Valoarc

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organiza ţii, societăţ i comerciale, regii autonome, companii/societ ăţi naţionale sau
institu ţii publice române şti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individual ă depăşeşte 500 de euro*

(

initriiii,

t1

i1

Sura initulua
nuniek adlesd

-

Seriiu1 prestat/Obiectul
generator de venit

tritul anu al
iiicas t

.1.Titu1ar

1.2. So/soţie

1.3. Copii

*Se excepteaz ă de la declarare cadourile şi lrataliile vzuale priinite din pai-lea rudelor de gradul I

şi al 11-lea

vII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor să i de familie, realizate în ultimul an 1scal îiiclieia
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioarc)

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate.
Cine a realizat venitul

-

Si
venittilui:
numele, adi esa

1 Venitui z dzn .alarn
1.1. Titular
1.2. So ţ/soţie
1.3. Copii
LQ
.

2 Ven/tui z din actzvzt ăţi zndependente
2.1. Titular
2.2. So ţ/soţie
3 Venitui z dui cedai afolosznţez bunurilor
3.1. Titular
3.2. Soţ/soţie
4 Venztui z dzn lnvestzilz

4.1. Titular
4.2. Soţ/soţie
5 Venztui z din penszz

5.1. Titular
5.2. So ţ/soţie
6 VeizzYzz z dzn a /nzt ăjz agi leok?
6.1. Titular
62. Soţ/soţie

.

•: •

generatoi Je venit

.Venitul anual
încasat

1

•

Surs venitizui:
tzme, adresa
7. Venituri din prernii şi dinjocuri de noroc
.

.

Cine a realizat venitul

.

.

.

•

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit
.

•

Venitui anual
iiicsat

7.1. Titular
7.2. Soţ/soţie
7.3. Copii

\\

8 Venitui din alie surse
i

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 men ţionate.
Data coinpletării

Semntur

oT

2

DECLARAŢIE DE INTERESE
-J

SubsemnatuI/Subta,
cie

având funcţia
Iă

--V

CNP

2

/

,I

domiciliul

cunoscând prevederi1€ art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere:
1
oiat sau acţionar Ia societăţl LomerLlalc, LoJnpani1/oLietăţi naţiona1e, rnstitu ţii de credit, grupuri (1(
intcres ecouomic, precum şi inembru în sociaţii,funaii sau 1te
Nr. de părţi
Valoarea total ă a
Unitatea
Calitatea de ţinuta
sociale sau
parţilor sociale
- denumirea şi adresa de acţiuni
şi/sau a acţiunilor
.

1 .1 ......

..

.

.

.

_____

2. (iliii ra dc nicmbrn în or2nncic dc CoHduCCrc, a(ltiiiflistrarr i control nlr socic(nlilor eornrrciale, iIe
re2iilor n[ltOilOiiic, ale coinpniiiiIor/soeirtiior iinioiiilc, nlc ins(i(tiiiloi dc credit, nlc 2F11[)tlrilOt (lc iH(CrCS
cconom!, :iIcisociaţii1or saii Iiinda ţîitor ori nle al(or 1-gaffi z aii neuverniucu.taIe:
Unitatea
Valoarea beneficiilor
Calitatea deţinuta
denumirea şi adresa -

-

\\
-

3. Calà4(ç4 4C 4p e !!!;brv i-ds ţiIasocaaţia1oi p*Si
~

~

~

\,

ţe-ş i/s$iiicaic

-

-

.....

4.

(a1iiitcu (Ir
--

iflCill

J rJ

brti

în ori ilrlc de conducrrc. idminitiu rc si control, retriu iî c si u îieretri biiic.
.... n(li1 fitt tftn
uniir
riI lîi ilie

rt iilnr

4.1
•\\,

5 Contiacte, inclusiv cclL de asistLnl ă iuridică, consultan ţă juiidică, conuItan ţă şi uvile, obţinute oriafla(e
în dcrulaie în timpul excicită rii funcţior, uiudte1or sau dcinnităţilor puhlice fiiiitate de ia Iucretiilde
slat, local ş i din fonduri etcrne ori îricheiale cu soclet ăli comerciale cu capital de stat sau iinde statrrl estc

5.1 Benefîciarul de coict: nee,
junee/dnea şiia

a

1

con1ic(antă:

f

ceduiaprin

caieafost

J

Tipul

1 contiac(ului

Data

închcierii

r contractu]ui
Durata

Valoaiea
totalăa

denumirea şi
adresa
Titular

Soţ/soţie

încidinţat
conliactul

contiactului

contiactului

.

.

Rudedegiadul I»aletitulanilui

Societăţicomenia1e/Petană zică
autofizaW
individuale, cabineteasociale, societăţi
civileplDfesionalesausocictăţicivile
raspundeœ
desaipnifesiadeavocat(aniza ţii
FmdatW

/

/

/
,

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendent ă şi copii pe linie descendent ă.
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I ob ţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantul împreun ă cu soţul/soţia şi rudele de gradul I de ţin mai puţin de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor.
2)

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

Data completării
..p

2

