DECLARAŢIE DE AVERE

,
r;;, ; •,

Subsemnatu1/Sub1fta,
de
/c7777 Jt/O,

C

CNP

, domiciliul

7

având funcţia

1a
71

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, decJar pe proprie răspundere
că împreun ă cu famiJia deţin următoarele:

* 1) Prin familie se în ţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
. Bunuri imobile
1. Terenuri

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adrca sau zoua

...

l

.

(.teoria

doJndirii

•

J

cnlap:rte

Modul dc
dobandire

•
TituJarui

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; 4) luciu de ap ă; (5) ate categorii de terenuri
extravilane, dac ă se afl ă în circuitul civil.
*2) La Titu1ar 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 dcclara inclusiv cele aflate în alte jâri.
Adresa

zoa
j

Cateoria

Aii1

Cota-

Suprafa ţai
•jpate
dobaudiru •
q

u1 cle
aobadire

Ttu1aru

* Categoriile indicate sunt: (1) apartarnent; (2) cas ă de Iocuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii cornercialelde
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
Natura

Marca

Nr de bucăţa Aiaul defabricaţre

Modul de dobândire

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de cult, colec ţii 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 declar ării.

I[. Bunuri rnobile, a c ăroz- valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi buriuri irnobile înstr ăinate în
ultiinele 12 luni

-

alii r:i bunului

l

Data.
..
l i tr:iiiiii i
.

ctre care s-a
iiistii:t
.

•

i oriia
..
iitraiiarii
.

Iv. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de econornisire 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 străinătate.
Institu ţia care admiiustrează
• :
si ădresaacesteia

.

Tipu1
• ...

în anul
. Valuta
. • .. j Desciis
:.•:....
:•...

.•

Soldlvaloare la zi
.: •.
.•; .

*ca tegoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit hancar sau
eclzivalente; (3) fondurî de investi ţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anterior).

alte sisteme cu

2. Plasainente, investi ţii 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.
milc!It titlu/societatea în cire persoini eslel
.
ic1iotiur sau scail/beneticiir dc iinpruniut

.
.
TipuI

Numr 1c titluri/
..
cota de purticlpare

u1oarea to1ali li zi

*cat go riz.!L inn!ccle s1i7:: ]) hîyj! Jc VCtlO7. cic(uizic (fithtri de staf, cei1j9eae, :Iiga!iziij; (2)
)iOL î;i sociel ă cinerc;cle: (3) împrztl.1u!llri ucoidate în ziwne personal.
i( 1: Sl! pi

3. Aite active producâtoare de venituri nete,

care însuinate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
..........................................

::::::

:::::: :: : : : : ::: : : :

:..:

:::::

:::::

:::

::::::

::::::::::::

::::::

::::::::::::

:::::::::

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, dacă valoarea însumat ă a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv pasivele frnanciare acumulate în str ăinătate.
-.

-

Contractalînanul

Creditor

--

Valoare

cadent Ia

vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă de valoarea de pia ţă, din
partea unor persoane, organiza ţii, societăţ i comerciale, regii autonome, coiiipanii/societ ăţi naţionale sau
institu ţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individual ă depăşeşte 500 de euro*
.

( Hie

.

: reulizat iciiitui

I

1

Sursa veitti1ui:

numele. udresa

Serviciul
pre1iL/Obiectu1
.
.
Eenerulnr de i emt

:

Venitui anual
iticaa1

1.1. Titular

1.2. So/soie

1 3. Copii

*Se excepleaz ă de ia declai-are caaouriie si ii-ala[iile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1şi al 11-lea.

4

j

VIL Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în uitimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ările şi completările ulterioare)
NOTĂ :
Se vor deciara inclusiv venituriie provenite din str ăinătate.
Cine a realizat veniiuJ

1. Veniuri din salarii

1.1. Titular

32 Sct•sc

Su r venitului:
riirniele. adrei

crvieiuJ prestL/Obiectu1 Vcii i(uI aii ii:tf j
gvnuraLor de venit

Cine a realizat venitul

Sursa venitnlui:
Nume, adresa

Servicii1prestat/obiectuI
generator de venit

Venitul anual
încasat

7. Veniiuri dil7 premii şi dinjocuri de noroc

7.1. Titular
7.2. So ţ/soţie
7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
8.2. So ţ/soţie
83.

-

Copii

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentrn inexactitatea sau
caracterul incomplet aI datelor men ţionate.
Data completării

(

DECLARA ŢIE DE INTERESE
Subsemna1/Sbsenta,
de
CNP

, având funcţia
Ia

/P t(/

domiciliul

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria r ăspundere:
1. Asociat sau acţionar Ia societăţi comerciale, conipanii/socief. ăţi iitiona1e, institu ţii de• credit, grupuri de
interes econornic, precum şi inembru în asociatii, fundaţu sau alte orgauiiaţii neguvernanieaitale
Nr. de părţi
Valoarea total ă a
ni a ea
Calitatea deţinută
sociale sau
părţilor sociale
— denumirea şi adresa —
.
.
.
.
de acţiunl
şi/sau a acţiunilor

.

i Controla1e societăţilor coinercaale, ale
2 Calitatea de rneinbru în organele de coaducere, adnintriir
regiilor autoaoine, ale coinpaaiîlorlsocaet ăţilor aaţiouak tk intitu ţuIor ck
ale grupuriior de interes
econornic, ale asocia ţailor sau fuudaţulor orr ale altor orgaLaazau
ernainentale:
Unitatea
Calitaiea deţinuta
Valoarea beneficulor
- denumirea şi adresa —
2.

3 Calitatea de anembru în cadrul asocaa ţuloir

fesaonale şalsausîndacale

-1. ( littei dc OICJU l)ru îIl oranek tIc cnii.iucere, adanini r rc .i ciinţiol, rcl ril iuitt
k i lrIt( 11 t i lruI t
ukIo, pihtiii fuicli ditinuti i dt iitimirea par tiduiui i 1i__ --

i

u ncrel rilnaite.
-

5 Contiacte inclusiv cele de asistent juridc consultantă juridic cousultan ţă si civile, obtinute ori flate
ir derLlare în tunpul e.ercat ă aii func ţizloi, rrndatcIor s.0 deinaaită a1or piiblice fnantte de la bugetul e
at 1ocai
di i foiduri etei ne ori îicheaae cu soc1et ţi coinereia1e cu capatal de stat au unde statul etc
ictt9narizI2j3rtar/rrInor1tar
5.1
1ceduraxij
Tpu1
Di:iita
Vaoa
Jn.tt.iI
Dita
ccan
ccnitu1i
toa ă a
a1t
coi iiati1ui
îîcîici zî ii

derniia si
aàm
Titlar

încidinat
contiactul

ccntiactului

i

contiactului

.

..

..

.
...-

Soe

l

7

.

Rudedegiadull » aletitularului

Societăţi cornenia1e/Peană tlzică
autorizată/Asociaţii imi1îa1e1 Cabinete
individuale, cabinete
scxietăţi
civile piufesionale sau soci ăţi civile
piufesionale cu râqxmdere limilatăcare
dest şccră piufesiade avocatCniza ţii
nvee/ FVAsoc412
Prin ,-ude de gradul I se înţelege părinţi pe Iinie 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 declarantuJ împreun ă cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1 deţin mai puţin de
5% din capitalul social aI societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.
2)

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

nàtr

Data completării

05

.44

;

