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DECLARAŢIE DE AVERE 

SubsemnatuUSu1semnata, 	 ŢĂ{)w_ / .t ,-c_ 	 , având funcţia 

de(t/? 	ţ cr-( 	la 	4-T bf 	 t 

CNP 	domiciliul  

cunoscând prdederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  împreună  cu fami1ia1  deţin următoarele: 

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

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele af1ate 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, dacă  se află  în circuitul civil. 

*2) La Titular1  se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), 
iar îri cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
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 Iegii 
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2. Bunuri sub forină  de inetale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colec ţii de artă  ş i 
numismatică, obiecte care fac parte din patrinioniul 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 Rom ăniei 

la momentul declarării. 

i)cscriere stiivar ă 	 A nul dobândirii 	 a1i:tret etimită  

IJI. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstr ăinate în 
ultimele 12 luni 

iti r b1111111111 	 c( rc Cil rc -  

rfflerii  

2 



Iv. Active financiare 

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

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau instituţii 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 investiţii 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 îinprumuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însuinată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

11111ctil titIiiJsocielitca în cure persottt ete 
. 

de 
. 	. 

1 ipul 
Nurnir dc titluri, 
cadparticipirc 

11(1 tt (. t tOt tl t 1 t /1 
-- 

*Categol iile  indicate suiit: (1) hdrtif de valoare deţinute (titluri de stat, cer1icate, obiigaţivni); (2) 
acţ iwii sau păi-ţi sociale în socieiăţi con7erciale; (3) împrurnuturi acordate în nuine personal. 
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3. Alte active produc ătoare de venituri iiete, care îusumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele afate în str ăinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui terţ, 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 comerciale, regii autonome, companiiisocietăţi naţionale sau 
institu ţii publice roniâneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

- 

(ine a reaiizat venitul 

1.1.Titular 

Sursa vcui(ului: 
nunieie. a(Ircs) 

Serviciui 1)FeStt/Ol)ieCtU1 

rator_tic tenit 
Vciii(ui aiiiiil 

iiicasat 

1.2.Soţ/soţie 

1.3.  Copii• 

*Se  exceplează  de la deciarare cadourile şi trataiile uzuale pl-imite din partea rudeior de gradul 1 ş i al 11-12a 



vII. Veuituri ale declarantului ş i ale membrilor să i de familie, realizate în nl(iinnl an ficil încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codui fiscal, cu modific ă rile ş i compic( ă rile zil(erioire) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din stră inătate. 

Sui a . nituluz 	Servzciul prctat/Obzcc1ui VLnztul azival 
Cjne a i cahat nitu1 
..:: 	: 	 • 	 .:.Ufli1C,_adresa ___••_ .• •. generaQrde: ..ven1t 	ineasat 

1. Veiituri din salarii . .. . ... 	• • • 	• • 	 • 	• •• •• 	• 	• 	 • 

1.1.Titular  

Ae_ 	 •• 	//AT 	 /€e 
1.2. So ţ/soţ ie  

•• _______ 
1.3. Copii  

2 Veniluri din aclivilăţz independenle  

2.1. Titu lar 

2.2. So ţ/soţ ie  

3 Venztuz i din cedareafolosin ţei bunurilor 

3.1. Titular  

3.2. So ţ/soţie  

4 Veniturz din investz ţu  

4.1.Titular 	 - 

4.2. So ţ/soţie  

5 Vnztuzz duzpenzi  

5.1. Titular  

f 	 ,ţ  
5.2. So ţ/soţ ie  

6Jenitzi; i diii aiivită(i agi ic oli.. 

6.1.Titular 	 ._-------. 

6.2.  



ii 	euitnlui: 	 iciul prestat/obiectul J Vcnitul aiiuil .
iue a re ilii i( 	
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t1ni. 	i1i 	j 	iieiator devenit 	j 	incasat 
7 Veiiitui i din pi emzi şz dinjocurz de noroc 

7.1.Titular  

7.2. Soţ/soţie  

7.3. Copii  

8: Ven1tiridiz 	ilteursc 	 . 	. 

8.1. Titular  
- 

8.2. Soso ţie  

8.3. Copii  

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data coznpletării 	 Semniâtura 

........... 



9 	04, 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

SubsemnatuLSubsemnata, 	 Jo (.i_L? 	 , având func ţia 
de 	jiht 	 Ia 	 TLcc-i2 
CNP /6 f/-/32 	, domiciliul  

i 	 JIÂJ,Ă  

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

. ;()Ciii( Siitl iiCiOl1iiF lii socieii coiiierciiile, C()fl1 1)Iiiii!()CiCt.l ţ i 1il ţ i(.)iIii IC. iiitituii (1C crud it, grupijri (1e 

intcrcs cCoI1oinlCJ)iuCiIIn 	i mCflil)rU in 	iOCiii ţ i i 	I iiiidii 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - 

ţ iisiiu iilleuriini7i ţ ii i 	giiurniiinciitiilc: 
Nr. de părţi 

Calitatea deţinuta 	sociale sau 
 

de acţiuni 

- 	- - 

Valoarea totală  a 
. parţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

2 	C ilil itc i dc nicuihru îu (Juc.Ic k tonducere, jjni,nisti ar. 	controi ilc 	 conierciale, 41e 
regiilor iiu tOiiOfl)C, i1e coinpaniilor/societă(oi naţionale, ale instituiilor de credit, ale grupurilor du iiitcrcs 
CiOUOiiflI, a kOcitOJUfundJOrOflJk4kOt 	ţ inuvernameutaIe 	 - 

Unitatea  
Calitatea deţinuta 	Valoarea benefcit1or 

- denumirea şi adresa - 
2 . 1...... ----- 

3( ilititi i cic n1n1l)ruînciJru1Jsocla(llIorpiofes1oui1( 	i/ 	usindick 	- 	 - 

- - - 

. 	Iitateii 	(le ineinbru în 	orgauele tle conduccre, :uliuinistrarc ş i 	coutrol, 	retriluite siiu 	iicret rihuile,. 

(le ţ iUt(l (l(J1Ul partidelor pObtIt 	fiin. ţ i i d ţ nuti (lc!iiifliiIcl 	111iduIul ţ )olitk  

4 . 1...... 

i 	S. 	( 	UIIIrIC1e, 	iiicIuiv ccle (IC iisisteiiii 	jtlri(1C, coiisti1Iiiiti 	l(lii(liC 	C()l1s11llii11 	s IIC, OI)tillIite ori 	aflate 

iI1 	( luriiliiru 	r 	tiili1)* 1 	Litrii 	fuic 	i1,r. 	niiitiii tc(I 	iit1 	(lCll 	i itiit i l( 	bisc 	iii t:il ( 	(IC 	J)ilUtti1 	tiv 

loc:il 	i 	iii 	toioltirj c.tcriic oii îiicliciaiv cu 	5ocic(iiii cuaiurciik 	Cu c:ipital 0v si:t 	i 	111j1u 	(ii1u1 clu 

..l-- -  
5(i Beneciariideconctnume1e, 	Iristi(uţia 	Picedaprin 	Tipul 

	Fnsd şiadresa 	 contant 	careaist 	con îndieieiii 	coriliacui 	. toaIăa 
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denumitea şi incroding conliactului contiactului 
adarsa conliactul  

Tilular 	. 

Soţ soţie 	
. 

RndedeaduJ I» a1eiJu1ui 

Societăţi cometia1e/Peioaiiă fizică  
autorizată/Asociaţii llimiliale/Cabinete 
inciividuale cabineteasociate, societăţi  
civi1eptsiona1esausocidăţicivi1e 
piifesionalecuiunde Iimitatăcare 
desf şoaiprfesiade avocatOtziiza ţii 
neguvemana1Fun4i/Asociaţii  

Prin rude de gradul Ise 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, 

soţullsoţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar ă  contractele 
societăţ ilor 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 dob ăndire a acţiunilor. 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor inenţionate. 

Data completării 
	

Seinnătura 

2?/ 
	

2 ................... 
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