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DECLARAŢIE DE AVERE 

SubsernnatulJŞubsemnat 	, având funcţia 

cle • 	p ( 	OC 	 la -1 ,L, YCLP C 

CNP 1 	2( t2) (6 9 	, domiciliul  

&U C- 	 &L ri 
cunoscând prevederile art. 326 din CoiI penal privind falsul tu declaraţii, deelar pe proprie răspundere 

cà împreună  eu faznilia»  deţin următoarele: 

*l) Prin famitie se înţelege soţuL/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

L Bunuri iniobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclnsiv cele af1ate în alte ţări 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) Iuciu de ap ă  (5) alte categorii cle terenuri 
extravilane, dacă  se află  în circuitul civil. 

*2) La Titular se rnen ţionea.ză, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul) 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

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

he 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) casă  de vacanţă; (4) spaţîi cornerciale/de 

producţ ie. 
*7) i..a Titu1art se rnen ţionează , în cazul bunurilor proprii, nurnele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), 

iar în cazu[ bunurilor în coproprietate, cota-parte şi nurnele coproprietarilor. 

11. Bunuri inobile 
1. Autovehicule/autoturisfl)e, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloaee de transport 

eare suflt supuse îtiinatricul ării, potrivit Iegii 

UN 

2. Bunuri sub formă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colec ţii de artă  ş  

nu.uismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural iaa ţ ona1 sau universal, a căror valoar 

însumată  depăşeşte 5.000 de euro 

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

la mornentul declarării. 

111. Bunuri iuobile, a eăror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate îi 
ultimele 12 luni 

iimm 
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Iv. Aetive fivanciare 

1. Conturi şi depozite baueare, fonduri de investi ţii, forrne echivaleute de econoniisire ş i investire, 
inclusiv cardurile de credit, dae ă  valoarea însumată  a tuturor acestora depăşeşte 5000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele afiate în băîici sau instituţii fînanciare dii străiaătate. 

*cagoriile  indicaie sunt: (1) cont curent sau echivalenie (inclusiv card); (2) depozit l,ancar sa 
echiva/ente; (3) jmduri de investiţii sau ecliivalense, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisleme ci 
acun,ulare (se vor declara cele aferenie  anuluijiscai anlerior). 

2. Plasaniente, investi ţii direete şi îinprmuutnri acordate, dacă  valoarea de piaţă  însuinată  a tuturor 
aeestora dep şeştc 5000 dc euro 

NOŢĂ : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate. 

-e-..  L~ =9-M  M 4MN 
e  M  aM 

--- -- 

*calegoriile  indicate sL!nlr:  (I) hriîi de valoare degijniie (itiuri de stal; certjicaie. obligaţiun); (2) 
acţ iuni stnipărfi ocialc în .ocietăîi colne;cia/e; (3) împrziniutzri acordate în iizme persoiial. 



3. AIte aetive producătoare de venituri nete, care însuniate dep ăşesc ecbivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele ailate în străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

aseinenea bunuri, daeă  valoarea însuinată  a tnturor acestora depăşeşte 5.000 cie euro 

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

VI. Cadouri, servicii sau avaiitaje priiiiite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă, di 
partea unor persoalie, orgauiza ţii, societăţi conierciale, regii autouome, coinpaniilsociet ăţi naţioăale sa 
iustituţii publice rom&neşti sau străine, inclnsiv burse, credite, garaii ţii, decontări de cheltuieli, altele dec 
cele ale aiagajatorului, a c ăror valoare indîvidnală  depăşeşte 500 de euro* 

1.1. Titular 

l .2. Soţ/soţie 

J.3.Copii 

Se excepteazd de la declarare cadom-ile şi irataţiile uzuale priiite di,i jartea rudelor de gradui 1 şi al 114 

4 



VII. Venituri ale declarantuliii şi ale membrilor săi de familie, reaiizate în ultimul an fiscal încliei2 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiseal, cu modific ările şi completările ulterioare) 

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



. 	. 	• 	 • 	. 	•• 	. 

i realizat ventui. 	. 	• 

. 	. 	. 	-••• •-. 	
. -. 

- 	Sursa venitului: 	1 Servciulprestat/oliicctul 
, 	. 	. 	 . 	 . 	 . 	. 	 - 	. 	• 	- 	• 	• 

	

uinc. adrcsa 	. 	generator de venît 	j 
Venitol anual 

: 	, 

• 	.ncasat 

7. J €.izjiiiri djn preinii ..i dinjoczdri de no,oe 

7.1. Titular  

7.2. Soţ/soţie  

7.3. Copii  

8.1,Tituiar  

8.2. Soţ/soţie  

8.3. Copii  

Prezenta deelara ţie constituie act pullic şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sat 
caracterul inconiplet ai dateior nien ţionate. 

Data compIetrii 
	

nă  ra 
/ 

- 



/ sle 7. ô J,  ~ -o 1 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsennatul/ubsemnat 	 ,având funcţia 
de ( 	&e•( 	CO 	 la  
CNP 	t- &2.SOJ 	(6 i 	, doiniciliul  

/1j 	 / 

ennoând prevederile at. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria r ăspundere: 

NI 
~  -  LÉ m  m-  Mt 

Unitatea 
- denumirea şi adresa 

- 

Nr. de părţi 
Calitatea deţinută 	sociale sau 

de acţiuni 

Valoarea totală  a 
părţilor sociaje 

şi/sau a acţiuniIo 

Unitatea 	 Calitatea deţinută 	Valoarea beneficiilor 
- denumirea ş i adresa - 

2.1........i1U 	. 

3.1...... 

Li 

5.1 %ieftiand deci 	nue1eL 	] 	1sta 	tii 	Tipu 	Da 	Da 	Va1 
duna ş isa 	] 	cctaiiă:cafo 	ntactaui 	 coaui 	- 	 totalăa 

1 



- denumitva şi încredinţat - contnu1ui iIituh 
advesa conu1  

Titu1 	. 

soţie 	. 

Sod COnPaOcă  
z ă/Asociaţii 	ni1Cab 

cao 

prokshmle 	râpxdeie n ăcae 
adeOuiiz 

regwammeMWFmdaWAsoci#P  

Prin rude cle gradul ise înţelege părinţi pe linie ascendentă  şi copii pe linie descendentă. 
2)  Se vor declara nunieJe, denumirea şi adresa benefciarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularuL 

soţul]soţia şi rudele de gradul 1 ob ţîn contraete, aşa cuni sunt detnite la punctul 5. Nu se declar ă  contractelc 
societăţilor comerciae pe ac ţiuni la care declarantul împreun ă  cu soţuL/soţia şi rudele de gradul I de ţin mai puţin dc 
5% din capitaiul social al societăţii, indiferent de modul de dobăndîre a acţiunilor. 

Prezenta declara ţie constituie act psblic şi răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul inconiplet al datelor nien ţionate. 

Data completării 
	

S mnă  

Q . e 
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