
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subseni natu1lSubsemnata, 	 //7,ij 	 , având func ţia 
de Ot/L 	V,J0&/2 	Ia U47  
CNP 	3//6 	, doiniciliul 7p/j 	 1c9 	AI ,/ 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  împreună  cu fami1ia de ţin 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. 
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* Categoriile indîcate sunt: (l) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) Iuciu de ap ă ; (5) alte categorii de terenuri 
cxtravilane, dacă  se afl ă  în circuitul civil. 

*2) La Titular 1  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 inchisiv cele aflate în alte ţări. 
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* Categoriiie indicate sunt: (1) apartanient; (2) cas ă  de locuit; (3) casă  de vacarl ţă ; (4) spa ţ ii conierciaie/dc 
producţ ie. 

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 
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2. Bunuri sub fornaă  de ntetale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cuit, colecţii de artă  ş i 
nuinisinatică, obiecte care fac parte diia patrimouiul cultural na ţioual sau uuiversal, a căror vaioare 
însuinată  depăşeşte 5.000 de euro 

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

Ia momentul declarării. 
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111. Bunuri inobile, a c ă ror valoare depăşeş te 3.000 de euro fiecare, ş i buntiri iniobile înstră inate în 
ultiincle 12 Iurti 
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IV. Active financiare 

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

N OT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau institui;ii financiare din străinătate. 
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*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investifii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

• 	 2. Plasamente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dac ă  valoarea de piaţă  .însumată  a tuturor 
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile ş i participările în străinătate. 
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3. A)tc active produc ă toare de venituri netc, carc însunate dep ăşesc echivalcntul a 5.000 de curo 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 achizi ţionate în sistem Ieasing şi alte 

asemenea bunuri, dac ă  valoarea însurnată  a tuturor acestora dep ăşeş te 5.000 de euro 

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

Creditor 	 [Contract41 in anu lSadItla __L_ 	- 

VI. Cadouri, servicii sau avaiataje prinaite gratuit sau subveia ţiouate faţă  de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi conaerciale, regii autonoine, coanpaiiii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice roinâneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro * 
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1.2. Soţ/soţie - 

1.3. Copii  

*Se  excepiează  de la declarai-e cadourile i trataiile uzuaiepriinite din pai-tea rt!delor de g]-adl[/ I Şi i iJ-ko. 
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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 completă rile ulterioare) 

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

Serviciul prctatlObiecuf \ nitul anual 
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1.2. So ţ/soţie  

.3. Copii 

aetivi/ăţi indej,ende 

2.1.Titular 

2.2. Soţ/soţie 
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3.1. Titular 

32. Soţ/soţie 

4 Iiituri;dzn:investiţii 
4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

. 	V nitui z  

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

ag icoJe 	 - 

6.1. Titular 

Soţ/soie 



. 	. 	 Sursa 	 prestat/obiecu1 	Venitu1ina1 
Line a reaizat vetutul 	 . 	 : 	. 	 • 	. 

• Nume, adresa 	 generalor (1eeilJt 	incasat 

7. Venituri din jremii ş i dinjocuri de noroc 

7.1. Titular  

7.2. Soţ/so ţ ie  

7.3. Copii  

8Venitw z din alte urse 

8.1. Titular  

8.2. Soţ/soţie  

8.3. Copii eîl  

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

Data conipletării 
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ECLAAŢ E IE INTERESE 

Subseninatul/Subsernnata, 	 ,i 
Je Qj5flţ /t *LP-e-kbk ia 

 

avnd func ţ ia 

CNP 	 , dorniciliul 57. 62t7 

 

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

Asuciat sau ac ţionar la societăţ i cotnerciale,. cornpauii!socict ă .ţi na ţioiialc, institu ţii de credit, rtip...ri .:de 
coon ......... 

Unitatea 
denumirea ş i adresa - 

Nr. de părţi 	Valoarea total ă  a 
Calitatea de ţinuta 	sociale sau 	parţilor sociale 

 
de acţiuni 	ş i/sau a acţiunilor 

2. (aiitalcd du nicrnbru în iaiie1e Jc conducere, adniinî1rare .i coutrol aic s()cicailor coiIicrcia]e i  ale 
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Unitatea 	
, 	Calitatea deţinuta 	Valoarea beneficuior 

- denunurea şi adresa - 
2.1  
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Soci ţi cometia1e/Peroană fzieă  
aui2ată/Asoci4i ini1ia1eJCabinee 
individua]e, cabineteasoéîate, socie4 
civile ptufesna1e sau soc ă î civile 
pofesa]e eu i-spundere limitală care - 

de ăşczăpfesiadeavocatOiganizaţii 
neguaie!Funda ţii/Aciaţii  

Prin rude de gradullse înţelege părinţ i pe Iinie ascendentă  ş i copii pe linie descendentă . 
2)  Se vor declara numele, ctenumirea şi adresa bcneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite Ia punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni Ia care declarantul împreun ă  cu soţul/soţia şi rudcle de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social aI societăţii, indiferent de modul de dobndire a acţiunilor. 

Prezenta declara(ie coiistituie act public şi rasputid potrivit legii peiiale peittru inexactitatea sau 
caracterul incoiuplet aI datelor inen ţionate. 

Data completării 
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