DECLARA ŢIE DE AVERE

, având funcţia

Subsemnatul/,Subsemnata,
de

la

1i2<3

CNP

3

, domiciliul

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie r ăspundere
că împreun ă cu familia de ţin urm ă toarele:

* l) Prin familie se în ţelege soţul/soţ ia ş i copiii aflaţ i în între ţ inerea acestoi•a.
I. Btinuri imobile
1.Terenuri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adrea sau iona
,yn?

AuuI
..
dobandirii

Categoria

Suprafaţa

Lotaparte

Modul de
..
dobandire

Titularul

/

C
CY

o

-

* Categoriile indicate sunt: (l) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă ; (5) alte categorii de terenui
extravilane, dac ă se afl ă în circuitul civil.
*2) La Titular se rnen ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titiilarul, so ţul/soţ ia. copilul
iar în cazul bunurilor în coproprietale, cota-parte ş i numele coproprietarilor.
2. Cl ă diri

NOT Ă :
Se vor declara incluiv cele 2flate în alte ţări.
Ad ua

SflICflî

(a

.goIii

L--------

4ni.l

L_.__

•

upiafat

Cota

fIodulde
dobandne

-.--.--.

FituIiru1

------------ --.-----

))

* Categoriiie indicate sunt: (J) apartarnent; (2) cas ă de Jocuit; (3) cas ă de vacan ţă ; (4) spa ţ ii cornerciaie/
produc ţ ie.
*2) La Tjtular se rnen ţ ionează . îii cazul bunurilor proprii. nurnele proprietarului (titularul. so ţul/so ţ ia, copilul)
iar în cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte ş i nurnele coproprietarilor.
11. Bunuri mobiie
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma ş ini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transpo
care sunt supuse înmatricul ă rii, potrivit Iegii
Nattna
•41î 2

Nr de bucăţi

Marca
__________

Modul de dobndire

Anul de fabrica ţie

i
_______ __________ _____________

2. Bunuri sub form ă de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de cult, colec ţii de artă
numismatică , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a c ă ror valoai
însumată depăşeş te 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor rnen ţ iona toate bunurile af1ate în proprietate, indiferent dac ă ele se afl ă sau nu pe teritoriul Români
la momentul declarării.
Decriere sumar ă

Valoarea estimată

Anul dobndaria

111. Bunuri inobile, a c ă ror valoare dep ăş eşte 3.000 de euro ficcare, .ş i bunui-i imobile înstră inate î
u)tineIe 12 luni
N'alui- 2 huniilui
s ţră iat . •

Dat:
îstră in ă rii

Fersia.c ă :rccares-a.
nstrain:t

•

Form.i .
izstratriii-aa

. . .. .
.

loarea

_, --------------------------------------

<,

V. Active financiare
1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire
iriclusiv cardurile de credit, dac ă vaioai•ea însumat ă a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro

şi investir

NOT Ă :
Se vor dec]ara inc!llsiv cele aflate în b ănci sau instituţ ii fînanciare din străin ătate.

*categoriile indicate sun[.• (]) cont curent sau ecliivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar s
ecliivalente; (3) Jonduri de investiii sau eclzivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau al[e sisteme
acumulare (se voi- declara cele aferente anuluijîscal anterior).

2. Plasamente, investi ţii directe ş i împrumuturi acordate, dac ă valoarea de pia ţă însumat ă a tuturc
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declai•a inclusiv investi ţ iile ş i participările în străinătate.

Einitent titlu/societatea în care persoana este
acţionai sau asociat/beneficiar de impi urnut

T i p u I*

Nu m ă r de titluri/
cota de particpare

Valoarea totala la zi

,iat Cert1fiCat(,
( iieoii,l ,iii& Ui/.
1/(1fji (/? V(l1Oci( (lju( ţc (i.izii
iz ])Ifi sTie i; .:/Ji c0oiicii/; (j fii
i;itc 1C)lli& 11 /iT1/&
( ])

O!lifi711i).

3. Alte active produc ă toare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro p
an:

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în str ă iii ătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achizi ţionate în sistem Ieasing ş i alt
asemenea bunuri, dac ă valoarea însu.mat ă a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ :
Se vor declara inclLisiv pasivele f1nanciare acumulate în str ă in ătate.
Creditor

Contractat în anul

Scadeait la

Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate fa ţă de valoarea de pia ţă , dii
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societ ăţi naţionale sai
institu ţii publice române şti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontă ri de cheltuieli, altele de
cele ale angajatorului, a c ă ror valoare individual ă depăşeşte 500 de euro*
Cine a reaazat venitul

Sura venatului
nuinele, adresa

Servaciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venatul anual
încasat

1.1. Titular

1.2. So/soţ ie

.3. Cooii

excepîa2&

la dcla;-are cad9u!-ile şi traio ţiile uzuale priiiii diii parlea rvdeloi de givdiil J

i ci/ 11-ko

«

vII. Venituri ale ieclarantului şi ale membrilor să i de familie, realizate în ultimul an fiscal închei
(potrivit art. 6 din Legea nr. 227/205 privind Codul fiscal, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare)
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv veniturile proveriite din str ă in ătate.
.

.

Cane a realazat venitul
•

•

-

•

•

Sursa venitului:
nuuaeIe, adresa

• •

Serviciul prestat/Obiectul
•. geuerator de venit

1. Veniiuri din salarii
1.1.Titular

___________________

.2. Soţ/soţie
1.3.Copii
2.Veniruri din activităţi independente
2.1. Titular
2.2. Soţ/soţie

3 Venitui din cedareafolosinţei bunurzlor
3.1. Titular
i

3.2. Soţ/soţie
4. Venituri din investi ţii
4.1. Titular
4.2. Soţ/soţ ie
5. Venituri dinpensii
5.]. Titular
5.2. Soţ/soţ ie
6. Veniiuridin_activii ăfi_ar.ieoIe
6.1.Titu1ar

;

-

-------____

Venitul anaI
incasat
•

•

Sursa venitului:
Nume, adresa
7. Venituri din prelnii şidinjocuri de noroe
7.1.Tituiar
Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

7.2. Soţ/soţie
7.3. Copii
8. Venituri diii alte surse
8.1.Titular
8.2. Soţ/soţie
83. Copii

Prezenta declara ţie constituie act public ş i răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea s
caracterul incomplet al datelor men ţionate.
Data tDmp1etă rii

Semnâtu

7..."

4

zng-

/ (/,j

~> - (1) r~ IU / ~-

DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,

C(/

de

72,z&

,

,

având func ţia

la i5C

Pc3

CNP

,

domiciliul

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria r ăspundere:
t. Asociat sau acţionar la societăţi coinerciale, companii/socict ăţi naţionale, institu ţii de crdit, grtipuri dc
interes econonuc, precum şi menibru în asociaţu,fnnda ţii sau alte oi ganizatu neguvernanientale
Valoarea total ă a
Nr. de părţi
-

Unitatea
denumirea şi adresa -

parţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

sociale sau
de acţiuni

Calitatea deţinuta

/

2 Calitatea de rncmbru în oa ganele de conduiei e, administrare şi control alc socict ăţilor comei cialc, ale
regiilor autonome, ale companai1or/ocaet ăţi1or naţaonale, alc institu ţiilor de credit, ale gi upurilor de interes
economic, ale asocia ţiiloi au iundaţailor ori ali altor oi ganiza ţii neguvernamcntale
Unitatea
- denumirea şi adresa -

Valoarea beneficiilor

Caiitatea de ţinuta

2.1

3. Calitatea de meanbru în cadrulasocia ţiilor rofesjona1e isau sindicale . .......
3.1......

-

.l Calitatea dc anembi u în organk de conduiere, administrarc şi control, retribui4e sau ,nereti ibtiite,
detinute în c idrul partidcor poiitace fnnctia deţinuî i denumirea pai tadu1upo1itac

4.1 ......

5. Coaitractc, inclusiv cele de asisten ă juridică , consu1tan ţă juridică, coiisultan ţă şi civile, obţiiiiite ori aflate
îu derulii
stat lo l

în tim p ui exerc1 ă rai func ţiici, mand a telor. sau deainai ăţalci pibl cc finilatc d b bugii1 de
ţ I comercaale cu capial de stat sau . aaick st at 1 esle
.i (11n fondi.ai i c.rnc ori încherte en SOCI(

5• 1 B{ciau1

-

]

-- -_______--------

1:aţ a

1uprii

J

Tip

-T

[)ata

T

Cua

denurniia şi
adrisa

încrdinţat
contiactul

contiactului

-

contiactuiui

Tituiar...............

Soţlsoţie...............

Rude de gidu1 i aletitulaiului

Socielăţi comeiia1e/Persoană lizică
autorizată/Asociaţii iîimi!iale1 Cabinete
individuale, cabineteasociate, societ ăţi
civile piofesionale sau societăţi civile
piofesionale cu răspundete Iimitatăcai
des1 şoarăpiofesiade avocatl Oianizaţii
negamenta1eFund4i/Asoci4i2
Prin rude de gradul I se înţelege p ărinţi pe linie ascendent ă şi copii pe linie descendent ă.
Se vor declara numele, denumirea ş i adresa beneficiarului de coritract 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 ac ţiuni la care declarantul împreun ă cu soţul/soţia şi rudele de gradul I de ţin mai puţin de
5% din capitalul social al societ ăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor.
2)

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

Data completării
c99

