
DECLARAŢIEDEAVERE 

Subsemnatu LSubemnata, 	 având func ţia 
de 	 1ţ:rzti 

CNP 	

/ 	

don1iu1 	 Crc / / o 1 7 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul pena1 privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  împreună  cu familia deţin următoarele: 

* 1) Prin familie se în ţelege soţul/soţia ş i 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 afl ă  în circuitul civîl. 

*2) La Titu1ar se men ţionează, 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 declara inclusiv cele af1ate în alte ţări. 

s tu 7Ofl C 	ii Supi a C 	t 	- \1odu1 de 
,. dobandu i 

j 	2) ituhi ul 

---.-----.--.----..-----.--.-.- ------ - ____ -- 



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

*2) La Titular se men ţ ionează , 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 ş ini agricole, şalupe, iahturi ş i alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 
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2. Bunuri sub formă  de naetale preţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colecţii de artă  şi 
numisinatică, obiecte care fac parte din patriinoiiiul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
însuinată  depăşeşte 5.000 de euro 

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

la momentul declarării. 
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HI. Bunuri mobile, a căror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri irnobile înstrăinate în 
ultinicle 12 luni 
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IV. Active financiare 

1. Conturi ş i depozite bancarc, fonduri de investi ţii, forme echivaiente dc 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 ţii f1nanciare din stră inătate. 
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*categoriile  indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investîţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente arnduijiscal anterîor). 

2. Plasameute, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturor 
acestora depăşeş te 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusîv investî ţiile şi participările în străinătate. 
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3. AIte active produc ă toare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

::::.:::::::::::: : :: ::::::: ::::::::::: :: ::::::: ::::::::: ::.::::: b.:::::::::::::: :::: ::::::::: ::: :::::: ::: ::::::: 

Se vor declara inclusiv cele aflate în str ăinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achiziţiouate în sistem Ieasing 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 avaiitaje priniite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi conierciale, regii autonome, conipaniilsociet ăţi 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* 
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1.2. Soţ/soţie  

13. Copii  

*Se  exceptează  a7e la dec/arare cadoi,irile ş i trataiiile vzualeprfinite dinpaiLea rudelor de gadu1 Jş i ai 114ea 



vII. Venituri ale declararitului şi ale inembrilor s ă i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ă rile ş i completările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate. 

Sura veiutului 	ServlL1u1 prtat/Obicctu1 Vcnitti1 ania1 I Cine a ra1uat venitul 
nurnIeadresa 	 geiierator deeint 	incasat 

11 Venituri din salarn 
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1.2. Soţlsoţ ie 	 i 	
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1.3.Copii  

2 Venzturz din activil ăţz zndejxnden€e 

2.1.Titular 

2.2. Soţ]soţie 

3.1.Titular  

3.2. Soţ/soţie  

4. Veniiuri din investi ţii 	. . 	. 	• 	: 	• 

4.1.Titular 

4.2. Soţ]soţie  

5 Verntui i dzn peiisii 	 /  

5.1.Titular 	 / 

5.2. Soţ/soţ ie 

6 Vernlurrdzn aan z 
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Cne a realizat venitui • . 	

. 	 Sursavenitulu: 	. 	 • 

Nnme, adresa 
Serviciul presţatiobiectul 

generator de veiiit 
Veniţul anual 

încasat 

7. Veiiituri din prernii şi dinjocuri de noroc 

7.1.Titular  

7.2. So ţ/soţie  

7.3. Copii  

8 Venzturz din alte swse  
8.1. Titular  

8.2. So ţ/soţie  

8.3. Copii  

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incoinplet al datelor xnen ţionate. 

Data completării 
	

Sentnătura 
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DECLARAŢ IE DE INTERESE 

Subsernnatul/Subsemnata, 	 ,i 	 , având funcţia 
de 	 ?5 	,i-i 	 Ia 

CNP 	 3 4dici1iu1 
ţ A 	2,9 	4 cc(, ( 

cunoscând preve 	art. 326 din 
	

1 penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria r ăspundere: 

1 &.ociatsauac ţ ton ii l i 	i tiii loIfll i ci iie, t.oinpaiiii, c lcLi ţl ii itionak, izil itutifile  credit. drupurid 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - 

Calitatea deţinuta 
Nr. de părţi 
sociale sau 

. 	 . 

de acţiuni 

Valoarea total ă  a 
parţilor sociale 

. 	 . şi/sau a acţiunilor 

2.Culituteu 	le iueinhru în organcle de coi(1ticere, aijniinistrare s i cotitrol alc socicliior con,erciule, ale 
reiilor uutouoiue, uie COniI)uniilOr!OCiCtli1Or iiu4iona1e ale institu ţ iilor tic crcdit, :iIc 	rupurilor dc interc.s 

oini ic, ale esociali )raUfUUdaţtk)t  

Unitatea 	 -. 	 . - 

	

Calitatea deţinuta 	Valoarea beneficiilor 
- denumirea şi adresa - 

2.1 ...... -  

3. Calitatcadcmembruîn cu 	 siae 

3.1...... 
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4.1...... 
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actionar 1iiz/inInorIi 	 - 	 - 	 - 	 - - 

5..1 Beniiciani] de contt numele, 	lnstitutia 	-T Piccaduipiin 	Tipul 	Data 	Duita 	Valcaca 
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denurniia şi încidinţat contiactului contraciului 
achsa contiactul  

I ilriiai . 

Sose 	. 

Rudedegu1Ia1eitulazului 

Societăţi comeiia1e/Peioană ilzică  
auti2ată/Asociaţii imilia1e!Cabinete 
individuale, cabineteaciate, SOCie4 
civile pofesîona1e sau sodetàţi civile 
profésionale cu raTundere là n«acaœ -  

profésia  
neguvauenta1e/FAiciaţi  

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe lînie ascendentă  şi copii pe linie descendentă . 
2)  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  contractelc 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care cleclarantul 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.ndire a acţiunilor. 

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru iHexactitatea sau 
caracterul incomplet aI datelor menţionate. 

Data completării 
	

Seznnătura 

. ............... 
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