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DECLARAŢIE DE AVERE 

( 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 ( 1 C 	/ A1 	 , având funcţia 
de C.9pr5 	 5c&v 	la V 	 c( 

CNP 	oU 	 , domiciliul FG&fC ( (  z5,/  ţ WvvDSC  

cunoscand prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul in declara ţii, declar pe proprie raspundere 
că  împreună  cu fami1ia 1 )  deţin următoarele: 

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

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 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 
extravilane, dac ă  se află  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 

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

i(li 
.IJIII .

1icg.ür i l 	. 	. 	•. 
. 

. 
1:1 

P1 1 iL 

Moclui (J 
. 	- 

tlih:iii lirr 
l 	i 	ul:ti 	i. l 

7(c& 
cVc ţ l 10,glo,LO5 - 	 . 

1 



* Categoriile indicate sunt: (l) apartament; (2) cas ă  de Iocuit; (3) casă  de vacan ţă; (4) spa ţ ii comerciale/dc 
producţ ie. 

*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 nurnele coproprietarilor. 

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

care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii 

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

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

la momentul declarării. 
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I11. Bunuri nobi1e, a căror valoare dep ăşeş te 3.000 de euro fiecare, ş i bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 
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Iv. Active financiare 

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

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

- Institulia care adiiiiiiistreazà 
iadresaaceti 
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*categoriile  indicate suni (1) cont curent sazi echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferen€e anuluijiscal anterior). 

2. Plasamente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însuniată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 
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3. Alte active proclucă toare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aate 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 dep ăşeşte 5.000 de euro 

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

vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi conierciale, regii autonome, companii/societ ăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decît 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 
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1.1.Titular 

1.2. So ţlsoţie  

1.3.Copii  

Se excepteaz ă  de la declarare cadourile şi trata(iile uzuale primite din partea rudeior de gradul 1 ş i &i 11-lea 



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

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

. 	. 	 enituiui: 	Frviciapresi/Obiectu1 \ eiiitul au u ă J 
( i n e i i that eni1u l 	 .: 	 . 

	

numelc, adresa 	 geneiator de vnit 	incasat 

1 Venitui i din salai ii 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

5 



Cinc a realizat venitul •Su•:•a venitului: 
Nuine,adresa 

Serviciul I)restat/obictu 1  
generator de venit 	J 

Vcnitutanual 
încasat 

7. Venituri din pi-emii 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/soţie  

8.3. Copii  

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

Data conp1etării 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

( 	 / 	 r 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 12 f 	 , având funcţ ia 
de 	 -SE-/ 	 la 	 C-CPC 

CNP 	 la3 If 3 / 	, domiciliul 	7ccp gi l 
1?j 

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

. 	 ,...S.,. 	 ..-, 	.s.-.-s. 	-. 	.-. l ,.-...  
iiitere enon 1,prccum şi meinb -u în asociaţu, !uniaţi 	teorana ţuneguvei.ianientt1e 

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 acţiunilor 

2. (2aJita1et (1e lIlCflll)iU ÎU oranclr dc con(Iucerc, adniinirare m control ale societ ă î1oi coiucrcialc, ale 
regiilor autonoine, ale c iiipaiiiilor/societă ilor 1ia4ionale. ale institut i flor dc credît, aie grupuril(w (1C intercs 
conou*ic, a!e asociaii!orsau fuiidati ţ )r ori *lcLr orgaiiîii nuvernamcnta1e: - - - 

Unitatea 	 . 
Calitatea deţinuta 	Valoarea beneficiilor 

ni - denuirea şi adresa - 
________ 2.1 ...... 	 . . 

3 Laiitateadeineinbru încadrul asocia ţulor protesionale şilsau ,indiak 	 ____ 
3.1 	 - 

. 	(ul ţ iti 	lc - J1ICII]J)ilI 	in 	OtlIICI1 	(1cciJcluur 	(jli111rci 	c(4litr4)J, 	iUtliI)iiik 	i(l 	i1C1Cribilik, 

(k ţlfllitc 	i 	(a(JrnI 	uii(I(. 	4 i 	[)) hticc, fî-mciKt de ţlnllt i 	i_dciiuîni ( 	 - 
4.1 	 ...- 

- 	 :.  

1iaite, JIlL1uiv Lele de a1stLnta juridic i, conu1tan ţ t juridica, consu1tan l ş i civile, obţiniite OH afl2te 

]l ( (Ii iaze în tnpuI e.LiLitrn 	uncn1or, nandatc1or sau dcniută1i1oi pujlicu finant(u de 1 	hugetul (k 
looal Ş L din fondui i ctcinu oi i închcHtu cu 	ocie ăţi corucivalc cu u pital de st*t 91*1 UndC statui est 

i 	ionir 	ir__1Jëi 	ù/iriiuoiti  
5;1BenîCiaiL] cle contat numeie,
pildenuinrcai adnsa 

hslituţia 
Tco,-Yd-a£WLP-,: 

Piceduiaprin 
canafost 

Tipul 
coniiactului 

Data 
încheierii 

Durafa 	VaIoaia 
coniiiui 	totaiă  a 
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- 	
- denuiuina ş i încidinat contractului contractului 

adnsa contiaciul 
l i[ulai . 

Soţ/soţie 	. 

Rude degiadul jl)  aletilulaiului 

. 
Societăţi cometia1e/Persoană flzică  
autoizată Asociaţii iirni1ia1e/Cabinete 
individuale, cabineteasociate, sdiet4 
civile posiona1e sau socielăţi civîle  

. 

desfaşăpiufesiadeavocat/Oaniza ţii  

neguvemamenta1eFunda ţii/Asociaţi 

1)Prin rude de gradul I se 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, titularul, 

soţul/soţia ş i rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite Ia punctul 5. Nu se declară  contractele 
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 societăţii, indiferent de modul de dobndire a ac ţiunilor. 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit Iegii penale peHtru inexactitatea sau 
caracterul incomplet aI datelor menţionate. 

Data completării 
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