
DECLARAŢIE DE AVERE 

/• 	 $ 

Su bsemnatul/Subsemna 	 având funcţia 
de // 	o 	 la  

CNP 
	

domiciliul 	 A7? v2 1  

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/soţ ia ş i copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

\tresasau:zona (aicooria 
dobandini 

Suprafalg 
Cota- 

. 

 parte 
Modul de 

. 

dobandire  
Titularui 

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

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

c1i 	au zona (ategoria 
Auul 

. 

dobandii u 
Suprafat 

Cota- 
 pai te 

Moduld 
dobandire  

2) Fitnlarul 

S 	Jr I3 437  



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

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

IL Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi ş i alte mijloace de transport 

eare sunt supuse înmatricul ării, potrivit Iegii 

Natura Marca Nr de bu ăţ i AnuI dc fabricaţie Mo(1uI de dobândire 

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

NOTĂ : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă  ele se af1ă  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

Decraeie sumarà 	 Aaiil dobândirii 	 Va1oara estimită  

111. Bunuri mobile, a că ror valoarc depăşeştc 3.000 de euro faecare, ş i bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 

atura bunului 	Data 	Pei soaui ctre rc -a 	Forrna 
- 	 V1oarea 

insti ainat 	i intrainarii 	nitra ăn f 	 instr inai ii 



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 însumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau institu ţ ii financiare din stră inătate. 

Institu ţ ia Lare adaninastreai 
... 	ş j:.adreS 	steia  

TipuJ Valuta DesLha în anul SolcJ/ aloaa e la 71 

-- 

- 

*categoi iile  indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente, (3) fonduri de investi ţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anterior). 

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

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv investi ţ iile ş i participările în străinătate. 

nitcnttit1u/soietatca în care persoana eSte 
acţionar auasocaat/beaieiciarde irnpruinut 

, Tipu1 
:. 

Nurnăr..detitluri! 
eota depaticapaae 

•. 	• Va1oaieatoti1alaz 

*catego;.iile  indicate sunl: (1) hârtii de valoare deinvte (lilluri de slal, certifîeate,  obligaţ iuni), (2) 
acţiuni sau păi-Ji sociale în societăţ i conierciale; (3) îinprumuluri acordate îri nwi;e personal. 
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3. AIte active producătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele a1ate în str ă inătate. 

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. 

Cieditor 	 Contiactatînanul 	Scacleutla 	 Valoare 

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

Line a realizat venitui Sui 	enitului 
numele, adresa 

Serviciul pi estat/Obiectui 
generator de venit 

Vcnitul aiival 
iiicasat 

1.1. Tituiar 

1.2. Soţ/soţie  

1.3. Copii  

*Se  excepteaz ă  de la declarare cadourile şi trata ţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I ş i al 11-lea. 



/ 

vII. Venituri ale deciarantului şi ale membriior să i cle familie, reaiizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ările şi completările uiterioare) 

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

. 	 . 	 . 	 • 	
• 	 ...: 	 . 

Cane a reahzat venitul 	. ] 

• 	 • • 	 Sursa venitului: 	.. 
numcie, adrcsa 

Serviciui prestat!Obiectul 
geiierator devenit 

VenituIinuai 
incasat 

1. Veniluri din salarii 	 • 	 • 	 • 	 • 

1.1. Titular i ş  

1.2. Soţ/soţie g//7Z/ 	/?,}79  /1 	A 

1.3. Copii  

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  

4.1. Titular  

4.2. Soţ/soţie  

5. Venituri din pensii  

5.1. Titular  

5.2. Soţ/soţie  

6. Venituri din acivităfi agricoie  

6.1.Titular  

6.2. Soţ/soţie  

ea 
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Cine a realizat venitul • 	 Sursa venitului: 
Nume, adresa 

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
încasat 

7. Venituri dinprernii şi dinjoeuri.de noroc 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţ ie  

7.3. Copii  

8. Venituri din alte surse 	 . 

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie  

8.3. Copii  

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

Data completării 	 Semnă  ra 

o......... 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

natu llSt~bsemnat 	având func ţia 
de 	Xo3 	 YS 	la  

CNP 	 ,domiciliul 

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

I. Asociat sau ac ţionar Ia societ ăţ i coinerciale, conapanii/societăţi naţionale, institu ţiidecredit,grupuri dc 
iutere econoinic, precuin şi meinbru__înasocia ţu,fundatiasau alte organaza ţai neguvernamentale  

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - Calitatea de ţinută  

Nr. de părţ i 
sociale sau 

. de acţIuni 

Valoarea total ă  a 
părţilor sociale 
. ş1/sau a acţiunilor 

2 CalatatLa de memhru în olganele de Londucere, admiaistrare ş i Lontrol alc societ ăţilor comercjalc, alc 
reguior autonome, alc coinpanallor/sociLt ăţilor naţaonale, ale in%tituţiiloi de credit, ale gi upuriloa Je intcrcs 
economac, aleasociatialor sau fuiidatiilor oiialc altor organiza ţil negui ernamentale  

Unitatea 	 Calitatea de ţinuta 	Valoarea beneficiilor 
- denumirea ş i adresa - 

2.1 

3Calitateade araembi u în cadrai1 asocia ţailoi pfesiona1e şi/sau sindicak  

3.1 ...... 

4 	Calitatea de membru înoagane1e de couduLere, adminastiare ş i Lontrol, retrabulte sau nLretribuite, 
deţinue în cadrul part1dL1opo1itiLe, func ţaa deţinută  ş i denunaaa ea p ai tadului politiL 
4 • 	...... 

5Contiacte, inclu%iv cele de asistent ă  juridacă, consultrti ţă  juridică  consullanţă  ş i civale, obanute ori aflatc 
în tierulaie în timpul ee1iitJia func ţiiloa, mandat.1or sau dInnittiloI puhliL fiiiiiatatc de Ia bugetul de 
slat, loaI ş i cIin londua i etu nc ori încheiate cu societati comerciale eu capital de stat sau uaide statul este 
aeionarnai  

5.1 Beneiciaiii de contiact: 
piunela şiinsa 

Insiituţia 	J 
coaiiactantă  

Pncedtua pin 
car afosi 

Tipui 
aotuui 

Data 
încheierii 

Ţ  Duiata 
contractului 

Vaioaa 

totaiă  a 



denumiia ş i încredinţat con1actu1ui contiaclului 
adi contiactul  

Tiiular 	. 

Soţ soţie 	. 

Rude degiadul I aieiitulanilui 

SOCietăţi comereia1e/Peioană flzică  
aulzată/Asociaţii imilia1e/Cabinete 
individuale, cabineie asociate, societ ăţi 
civilepiufesionale sau societăţi civile 
piufesionale cu râspundere limhiâca 
des1aşoatăpiufesiade avocat/ Organiza ţii 
neguvemamenta1eFund4VAsocia ţii2  

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendent ă  ş i 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 ob ţin contracte, a şa cum sunt defiriite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţ ilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreun ă  cu soţul/soţia ş i rudele de gradul I de ţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, 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 

./a 	? ................................ 

OA 
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