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DECLARAŢIE DE AVERE 

r 
Subsemnatul/Subsemnata, 	 /A? 	-4- 	 , având func ţia 
de 	 797 	la 	U7 
CNP 	 3 Q 	, domiciliul 	?U 	7Q 	 Hi 

cunoscând prevederi1et. 326 din eodul penal privind falsul în deciara ţii,declar pe proprie răspundere 
că  împreună  cu famiIia deţin urinătoarele: 

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

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOT Ă : 
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, dac ă  se af1 ă  în circuitul civil. 

*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 

NOTĂ : 
Se voi declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) casă  de vacanţă; (4) spa ţ ii comerciale/dc 
prod ucţ ie. 

*2) La Tituiar se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilui), 
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 şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii 

atura 1 	z i 	l)u1 à ( i 	An ul il C l 	l > i zca ţzc Modtil (11 do1 	nlirc 

2. Bunuri sub formă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colec ţii de artă  ş i 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau uuiversal, a căror valoare 
însumată  depăşeşte 5.000 de euro 

• NOTĂ : 
Se vor menţiona toate bunurile afIate în proprietate, indiferent dac ă  ele se află  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

. 	;., • 	JJecricre suiziiiri AnuI &11n1irii !o:irci 	tinii( 

111. Bunuri mobile, a că ror valoare dcpăşeşte 3.000 de euro fiecare, ş i bniuri imobilc înstră inate în 
ultimele 12 Iuni 
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Iv. Active financiare 

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

NOT Ă : 
Se vor cleclara inclusiv cele aflate în b ănci sau institu ţii financiare din străinătate. 

u 1, i:i cre adminis rc: - 

iadresaacesteia  
- 	vi ă 1ui Deeli i 	îH a ii ul ld/N a l oa re la ii 

*categoriile  iadicaie sunl (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. Plasaznente, investiţii directe şi împruinuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însuznată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate. 

Fnntiii 	tlU!O(l(l 	k 1 îtlCH( persoalla1 
l 	lJ)!1l 

Ntitii 	i 	1. 	(ilnri 
. 	 1ii 	tJII 	k 	i 

co1(lLJjt1Jre 	-- -- 

(/ 

*caiegoriile  iiidicale sunl. (1) Jiârlii de vaioare de(inuie (titluri cle stal, certijicaie, obligoţiuni); (2) 
O( ţ I?tn.i sazt părţi sociaie îi socielăţi eoniei-ciaie; (3) îniprumi(luri acordate în nume personal. 
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3. Alte active produc ă toare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

:.::: ::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::: ::::::: ::::: : 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în str ăinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dac ă  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, companiilsociet 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 individuală  depăşeşte 500 de euro* 

] .1. Titular 

 - -

__________- - 

	

— 	 Surşa ~enituh,i:~~~-~~~iul l~ retit;it/Ohiectul 	r 	Veniiul anu 
:.ine: 	

al 	~ ,... 	 { 
;........ 	 nu,n 	c_ ac res, 	 ~eneraixfl~ 	e-ven,i 	 nu~~.5at 

a r'e ~,lia i ~°cnitul  ,. 	 .  

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se exceptecz de la declarana cadourile Ş i tratu,iile uzuale prii,nite clin hai~tea rvdeloN de giachsl I.Fil IX ka. 



vII. Venituri ale declarantului ş i ale membrilor să i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ările ş i completările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

&rviciulpriIit/Uhicciiil 	Vciiitul 	uiu:I - 
( 	iic 	rcihiit 	cHi(Ul 

11 U 11) 	Ii 	1 i 	i 	 iii i 	ltO 	(Ii 	Nu lt it 	 i ncasat 	- 
J. 	I eni!uri azn..salani..... 	 :t 	............ 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie  

1.3.Copii  

2 Venurdzactri iiieiidenze 

2.1.,Titular 

2.2. Soţ!soţie  

? 	J 	iiiliii i 	/iii c 	daz €.0 joozu 	z izinu; 11()1 

3.1. Titular 

3.2. Soţ soţie  

4.1. Titular 

4.2. Soţ!soţie  

5.1.Titular 1 

5.2. Soţ/soţie  

6. 1. Titular 

6.2. Soţ/soţie  
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• 	 : 	 • 	
• 	 : 	 • (lne.a realizatvenitul 

. 	 .... 	_.. 	. 	 . 

• 	 Sursa venitului: 
. 	 . 	 . 	 .....: 

. 	 Nue,adresa 
Serviciulprestat/obiectul 
.• 	 • 	 :. 	 • 	 . 

eiierator de veuit 
Venitul anual 

• 	 • 	 incasat 

7. Venituri din pl -emii şi dinjocuri de noroc 	• 	 • _______________ __________________________ 

7. L Titu lar • 

7.2. So ţ!soţ ie  

7.3. Copii  

8 Venituri din alte surse  

8.1.Tituar  

8.2. So ţ/soţie  

8.3. Copii  

;/• 	 ( 

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

Data coinpletării 



DECLARAŢ IE DE INTERESE 

r- 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 A- 	 , având funcţia 
de 	2J€/Q 	C7E/r 	 1a 	udi 
CNP 	e3yo7 (-5 38 	, domiciliul 7ZWCJ 	 / 

cunoscând prevederile art. 326 dii(Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria r ăspundere: 

1. Asociii sau 	iuioii:tr Ia 	ocictăţ i c 	iercitle. companiiisocictăţi aaţionale, iuitu ţii de credit, gruptide 
iiterecconoinic picum şinieinbruînasoiaţu,fnndaţii sau 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - 

•. 
Cahtatea deţinuta 

Nr. de părţ i 
sociale sau 

. 

de acţiunl 

Valoarea total ă  a 
parţilor socialc 

ş i/sau a acţiunilor 

2. ( ili1n4ei tic nleInl)ru in orancle (le couclucere. : ]niinis1ire ş i control ale societa ţ ilor cineicuiie, ale 
regiilor auononie, alc colHI)aniilor/societ(ilor na ţionalc. ale instituiilor c1e crcdit, alc glu)urilor Jc inlercs 

oomic, aIeaociiIoriu fuudu1or ori ale altoto 	ţ I iiruininititak  
Unitatea 	 - 	. 	1 

. 	 . 	Calitatea deţinuta 	Valoarea beneficulor 
- denumirea si adresa - 

2. 1...... 

3 ( 1itatea d ineinbru în cadru1asocia ţn1oprofesiouaie şa/auaic1icai. 	 - - 
3.1...... 

1. (iIi lti 	1c J1lC]1brt] 	ii (TFii)cic (IC conJuccic. l(l ă lTi ilriic 	i conlrol. rctribuitc 	iu IICFCIIil)UilC. 

(kt(iilll i 	. l I1ITIJ) 	tnlIpo!ItCC,f!iITc ţ ! 	)lctlI lti I (1eniiiflT[) 11 volific -  

4.1  

5 Conti icte ilielusiv (1 k (TI 	ItJi juridic, C0iTSU1t4i1tL JUI IC, Consultau1 	i cr ik, ob ţuittte oi i allâte 
Îfl (( 1 t 1ai 	itt t nipul 	l citii ii 1UIn ţ I11(v, I) ii itciăr 111 (lULiIITitiliIoi P1 1)1ICL fin iri ţatc de Ii buetu1 (IL 

t, locil ş  cltn $t,ndii i i eternL oi i îucltci i c cU O( ietii on i c, ilc cn c tpttiJ eu st.-11 s i i tnide tatri1 cstc 
iiionaoria/MJU4  
5.1 Benficiaru} c}e corit nune1e, 	}tstituţia 	j PerapTi 	Tipul j 	Data 	DLlrala 	Va1oaa 

cot: 	iafos[ 	contractuiui 	cJierii 	conlractu}ui 	to1aa 

1 



deiniia ş i încndinţat conliactului contiactului 
adnsa conliactui 

I itulii . 

Soţ soţie 	. 

Rude degtadul jl)  aletitularului 
.... 

Societăţi ometia1e/Peisoană 1zică  
mbrizatW 	familiale/Cabinete 
individua1e, cabineteasociate, societăţi 
civile pusiona1esau societăţi civile 
pfesiona1ecu răspiei 1imicat 
des1aşcerăprofesiadeavoca1!Cnizaţii 
neguvenenta1e/Fund4i/Asociaţii  

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă  ş i copii pe linie descendentă . 
2)  Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul, 

soţul/soţia ş i rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt deftnite Ia punctul 5. Nu se declară  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 dobândire a ac ţiunilor. 

lrezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet aI datelor men ţionate. 

Data completării 
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