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DECLARA ŢIE DE AVERE

Subsemnatu1/b&ata,
de //Yp// S(,a

/ 3 03 3

CNP
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71
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,4, 6i

având funcţia

/7 3/5,domici1iu1

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe poprie răspundere
că împreun ă cu fami1ia deţin următoarele:
*

l) Prin familie se în ţelege soţullsoţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri.
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* Categoriile indicate sunt: (l) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dac ă se afl ă în circuitul civil.
*2) La TituIar se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilui),

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
2. Clădiri
NOT Ă :
Se vor dcclara inclusiv cele af1ate în all:e ţări.
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* (ategoriile inclicatc sunt: ( l) apartarnent; (2) cas ă de Iocuit; (3) cas ă de vacan ţă; (4) spaţ ii comerciale/de
producţ ic.
*2) La litular se rncn ţ ioncază, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţui/soţia, copilul),
iar în cazul hunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor.
11. Bunuri mobilc
1. Autovehiculc/autoturisrne, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatricul ă rii, potrivit legii
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2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrintoniul 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 aHă sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.
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111. Bunurj nobi1e, a c ă ror valoare depâe,5te 3.000 de euro fiecare, ş i bunuri iinobile înstrăinate în
ultiinele 12 Iuni
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1. (nliiri ş i depozile bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv car(Jurile lc crcli, (Jae ă valoarea însumată a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
N ()l Ă :
Se or declai-a incluiv celc a1ate în b ănci sau instituţii financiare din str ăinătate.
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*ca/egopiile indicaie sunl: (1) coal curea1 sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de i,ivestiii sau echivalente, indusiv foaduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijîscal anlerior).
2. Plasamente, investiţii directe şi împruniuturi 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.
lrnitent tit1u/ocatatea înzponIc
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itinieale sunl: (1) Jiăiiii de valoare deţiiviie (titivri de .slat, cei-lficate, oh!iga ţiuni); (2)
s)e/&l în socie1(i c);irejcicrie: (3) îmj.e;onaturi aeoicJcrle în iz;une ,personal.

3

3. AIte activc producitoarc dc venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalcntul a 5.000 dc euro pe
an

NOT Ă :
Se vor declara inciusiv ccic aflate în str ăinătate.
V. Datorii
Debite, ipotcci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achizi ţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac ă valoarea însumat ă a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăinătate.
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vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, coinpauiilsociet ăţi 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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Venitul auu4I
incasat
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1 .2. Soţ/soţie

1.3. Copii

Sc excepteaz ă de la declarare cadow-ile şi ti-afaţiiie uzuale primite dio paiiea nidelor de gradul I şi aI 11-lea

vII. Venituri aic dcciarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Lcgca nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ă rile şi complet ă rile ulterioare)
NOT Ă :
Se vor declara inciusiv veniturile provenite din str ăinătate.
(.ine a realxzat .venitul . .•,•

Ser iiu1 prctat/ObiJT enitu1 aiival
xncasat
generator de venit

Sura vcnitului
..•••.•• .......... ..
nuneIe, adrea

1 Venituri din salarii
1.1. Titular
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1.3.Copii
2 Venituri din activităţz independente
2.1.Tituiar

-.-
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2.2. Soţ/soţie
3 Venituri din cedareafoloszn ţei bunurilor
3.1.Titular
3.2. Soţ!soţie
4. Venituri din investi ţii
4.1.Titular
4.2. So ţ/soţie

5.1. Titular
5.2.
6 J iiitw i da, activIlătz ag; icok
6.1. Titu 1 ar
6.2. So ţ!sotie

.

I

Sursa venituiui;
Nuine,adresa
7 Venituri din premii şi dinjocuri de noroc
7.1. Titular
(ine a realizt venitul

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Viiitu[ anual
incasat

7.2. Soţ/soţie
7.3. Copii

8 Venituri din alte surse
8.. Titular
8.2. Soţ/soţ ie
8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incoinplet aI datelor inenionate.
Data completării

Seznnătura
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DECLARAŢIE DE INTERESE
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Subsemnatul/S bsemnita,
de
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cuuoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria r ăspundere:
l. Asociat sau acţionar Ia societăţi comcreiale, cornpauii/societ ăţi na ţionalc. iiititu ţ ii du credit, iwpiiri
tereconoinic,pru şi ineintru uia ciaţii.
Valoarea total ă a
Nr. de părţi
Unitatea
.
.
Calitatea deţinuta
sociale sau
parţilor sociale
- denurnirea şi adresa .
.
•
de acţiunl
şi/sau a acţiuiulor
1.1......
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rnenibru ÎI( r ă iieIc Je C0fl41UCC,e1 adiiiinislrarc şi control ale societ ă (ilor conicrciale, ale
2. C.alitafea
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Valoarea beneficulor

Calitatea deţinuta
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Soţ soţie
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Rude degiadul jI) aletitulaiului

Societ4cometia1ePersoan ă ilzică
autor ă/Asociaţiillimi]iale/Cabinete
individua1e,cabineasociate, societ ăţi
civilepnfesionalesausocidăţicivile
pnfesîona1e curăpundete limitatăcat
de şcpnfesiadeavocatOianiza ţii
neguvemnta1e/ Fundaţiî/Asociaţii
Prin rude de gradullse înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni Ia care declarantul îinpreun ă cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de inodul de dobândire a ac ţiunilor.
2)

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspuiid potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau
caracterul inconiplet aI datelor nien ţionate.

Data conipletării
.

Seinnăt ra

