
RAC, 0 r dO /-I- 

DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 -JtÂ--- 	 jC-P 	 , având func ţia 
de CSU 	 la 	c& Ă  

CNP 	2 0  5 2° 	 , domiciliul Tc- s 	 /j 

-. 	- 
cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  împreună  cu fami1ia deţin următoarele: 

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţ ia ş i copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 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 
cxtravilane, dacă  se af1ă  în circuitul civil. 

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

2. Clădiri 

NOT Ă : 
Se vor 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) spaţ ii comerciale/dc 
producţ ie. 

*2) La Titular se rnen ţ ionează, în cazul bunurilor proprii, nurnele proprietarului (titularul, so ţul!so ţ ia, 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 

Natura {arc r. 	1c I)uc1i Antil €lc Librica ţ ie 1ol uJ 	lc dob 	iilirc 

2. Bunuri sub forniă  de rnetale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cujt, colecţii de artă  ş i 
numisinatică, obiecte care fac parte din patrinioniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare 
însuinată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor menţiona toate bunurile af1ate în proprietate, indiferent dacă  ele se află  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

•......• •. 	Decrierc sinar 	 i.iiiii (1obiI)JiIii 	 Vliîc ctiinil ă  

-- 

111- J3unuri niobile, a căror valoare dep ăşeş te 3.000 de euro fieeare, ş i bnnuri imobile înstrăiriate în 
ullinicle i2 luni 
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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 declara inclusiv cele aflate în b ănci sau institu ţii financiare din străinătate. 
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- 

*categoriile  indicate sunt: (1) cont cui-ent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
ecliivalente; (3) fonduri de investiiî saii echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijiscalanterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi împruinuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însunaată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate. 
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CatcoriIe iizclicatc sviit: (i) izcîi -tii de vaioczre de ţi1711e /1iilui de stcil. ccit!Jicczle, cLligzJiun?); (2) 
ocţivizi s,izt p ă i-ţi socia; i soczetăli coiaeccialc; (3) înzprurizztivii ocordatc îiz nwizc DersoJvzI. 



3. Alte active produc ă toare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro 1)C 
an: 

.................-..--- 2 ţ  

. . . 	 . 

Se vor declara inclusiv cele aflate în str ăinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunnri achiziţionate în sistem leasing ş i 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, coinpanii/societ ăţi naţionale sau 
institu ţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorulni, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

•: 	 ....:••... 	 . 
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1.2. Soţ/soţie 

13. Copii  

exceplează  ae la declarare cadovrile şi lrataliile vzuale priinile din parfea n€delor de gradu! I ş i â111-iea 



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 str ăinătate. 

( i n ci reaiizat venit u l 	
iiri vciiitului: 	Serviciul 1)restat!Obiectul rN7enitul anual 

. 

nurnelc, adresa 	 .geueratqr de veni ţ 	iasat 

1 Veniiuri dzn salai u 

1.1.Titular  

a J1 	 J 
1.2. Soţ/soţie 

6.2. Soţ/soţie 

5 



. 	 • 	 •••• 	. 	 • 	 . 	 •. 	 • C•ine a realizat venitul 
• 	 • 	 • 	 . 	 • 	 • 	 • 	

. 	 : 	 : 

: 	 .Su.rsă  ve.nitului: 

	

••• 	.. 	
.. 	 .: 	

:............• 

	

j_ 	.:. 	: . urne,:adres 	Jgenerator 
erviciuI 	restat/obiectnI 

• 	 .
t  dc veni:: 

enitu1 annl 
• 	 . iu.casat 

7. Venituri din premii şi dinjocuri de noroc 

7 Ă .Titular 

7.2. Soţ/soţ ie  

7.3. Copii  

8 Venzturz din alte surse 

8.1. Titular  

8.2. Soţ/soţ ie  

8.3. Copii  

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

Data coinpletării 
	

: 

  

 

........ 



5-  */'q ig - 'D , 

DECLARAŢ IE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 21i- 	ş.j 	- 	 , avnd funcţia 
de 	 +J1 	 Ia 	(/  

CNP 	0P o55o 	 , domiciliul Tec 	Y- 

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

1 	iatsau aci.1miar Iaoii i ii i cOmerclalc, 1ompanaLol( t ăţi naţlon 	l(. 	institu ţll de crcdat, 	i ti in i i de 
organizt ţia neralflent4ic anteresecoioiiiitrecuni şa nieinbru în 	ociaţu, fundaii au Alte 	 egu 	ii 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - 

Calitatea de ţinuta 
Nr. de părţi 
sociale sau 

 de acţiuni 

Valoarea total ă  a 
parţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

2. (itatea dc nieiiibru în oranele de conducerc, :adniinitrarc ş i coiitrol alc sociei ă iIor comeiciale, a)e 

reiiIor au tonoine, ale corn1)anii1or/ociet ă ilor iia ţ,ionale, aie instituiiior de eredit, alc 	rupu rilor dc interes 

ccoiaciic1easoci4ţii1or sau fundaţ,ilor ori ale aIiororanizaii ncuvernaiiien1aIe: 	 - 

Unitatea 	 - 

	

Calitatea deţinuta 	Valoarea benefaciilor 
- denumirea şi adresa - 

2. 1...... . _____________________  

3. La1itateadetnembra 
3. 1 	 JiC- 

t. 	(a1itatei 	Ic 	rieiiib,ii 	în 	),lnele 	1e 	culi(l[icerc. 	:i 	iaiinitraac 	C)IJlr1. 	rctrilaiite 	siti 	iiclCirilHliic. 

i k 1 i u ii i 	r 	ca(irul p 	itide1r pohtace, fuiicta 	deţinutî sa knurnia ea p ltl(1U1tI s politie 	 - 	- 

4. 1...... 

i•tt 	inclusiv cele dc asisn ţa j u ridic 	cousn lti:ţă  j urii ă,• 	ua ţ 	ş i civilc, ojie ori aflaac 

în dei aiai c îu trrapul c( a cti ii func ţulor 	ia 	iad tclor 	au deiintti1ua 	peblace l iii antr1e de la bugetti l (l( 

stjt, loc al si din fondui i eta i IIC orl îuchci iJ e eu 	(lti eoruerciale eu 	patal d 	s 	U iiJi(le stataa1 . 

5.1 Benicianj] de coiucf ne1e 	]nstituţ:ia 	[cedurajin 	Tipul 	Data 	J 	Duuta 	Vaoaa 

c/dci 	 co1rată : 	caieafost 	contiacl:ului 	îic1ieierii 	contiactului 	totaiă a 

1 



denumina ş i încîedinţat conactu1ui conlactuui 
adîesa contractui 

l ituii . 

Soţ/soţie 	. 

Rudedegtadul Ia1etitu1a,u1ui 

Soci ăţi coniaI&Petoană ică  
Cabinete  

individuale, cabeasociate, 
civile 	socîe(ăţi civiie 
profesionale ai răspundete lirnitatăcate 
desfaş pn1iadeavocat/Oiganiza ţii 
nejvemamenta1e/  Fund4i1Asoci4i  

Prin rude de gradul I se 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, 

soţul/soţia ş i rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt deftnite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţ ilor comerciale pe ac ţiuni Ia care declarantul înipreun ă  cu soţuLsoţia şi rudele de gradul 1 deţin mai puţin de 
5% din capitalul social aI societăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor. 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet aI datelor nieia ţionate. 

Data conipletării 
	

Semnătura 

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