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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
	 J%if~C~ Nîi~ 

	 7 îN 	, având funcţia 
de 	i Lît= ~' SJ; 

	 la 
	 ucr ~  

CNP ~/ ~~03•f~f! ~ 3/~ 	, domiciliul 	GL1 C~ / 
	. Vi,jt C 	 rd/D/ 

dtf,Q .3,4-- 	- _ V/o 	9  

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

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

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

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOT Ă : 
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 
extravilane, dacă  se află  în circuitul civil. 

*2) La "Titular" se men ţionează , 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 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Â: 	 — 

sau zona 	? 
~ 

 
C`~iţcgoria 

Auu1: 	; Y  
_; ~uprafat ~~ 

do.bdlld32'll ; 
Cota - ..:: 	.. 	: 

artc 
Modul de  
doliâridiJc 

:. 	 .: 	 ::.. 

I it ~ilariTl  2) 

✓ 

1 



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) casă  de vacanţă ; (4) spaţii comerciale!de 
producţ ie. 

*2) La Titular se men ţionează , în cazul bunuriior proprii, numele proprietaruiui (titularul, so ţul!so ţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

11. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi ş i alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii 

.Nturi Marca 

7L/ 

Nr. de bucă ti AuuJde fabricaţie Mndu1dobândire. 	1 
u  2) 

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

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

la momentul declarării. 

1)escrierc iiiiir 	 iuu1 dobândirii 	Ţ  . 	Va1oarci etinată  

1U. Bunuri mobile, a că ror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, ş i bunuri imobile înstr ă inate în 
ultimele 12 luni 

- 	 Ntura bunului 	-- 	Dt 	- - Pr,oia 	tre F<rna 
Valoirea 

j: 	. 	 taintt 	.•...•.instranari •• 



Iv. Active financiare 

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

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele afiate în b ănci sau institu ţii financiare din străinătate. 

Instituiià. care adniitnstreazi 	
[ipui 	Valuta Deshis în aiiul 	,oid/va10 ai 1. 1 71 ş iadresaacesteia 	 : . : 	: 	: . 	. :. 	•.. 	.......... ..... 	. ........ 

*cafegoriile  indicate sunt: (J) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) dejozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de învestijii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului,jîscal anterior). 

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

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

E:rniteiit titlu/societatea în care p.ioana este
acţionai sau asociiÏtÏbencficiar de irnpruinut 

Tipu1 
- 

N.iirnăr:de titluri/•.• 
cota dc pirticipare  

i 1 oarca 11a1d iaza 

*Categoriile  indicate sunt: (1) Jjărtii de valoare de/inute (titiuii de siat, certjîcate, obligajiuni); (2) 
acţiuni saupării sociale în socielăţ i comerciale; (3) îinprumuturi acordate în nwnepersonal. 

3 



3. Alte active produc ătoare dc venitur 	te, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

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

Se vor declara inclusiv cele aflate în str ă inătate. 

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

asemenea bunuri, dacă  valoarea însumată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele f1nanciare acumulate în străinătate. 

Creditor 	 Contractat••în 4fl111... •. Seideit la 	 Valoare 

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, companii/societ ăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

iiititt1iiitinitul 

1. 1. Titular 

UI 	.cnitului 

. 	
, - 

riciuJpiitat/ObiectuI 
gefleratQr de .  ve!.t 

enitu1 anual 
iiicat - 

1.2. Soţ/soţie  

1.3.Copii  

*Se  excepteaz ă  de la declarai-e cadow-ile ş i trata ţiile uzuaie primfle din partea nidelor de gradul I şi al 11-lea. 
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vII. Venituri a)e declarantului şi ale membrilor să i de familie, realizate în ultimul an fiscal închcia( 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ă rile şi completările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara incusiv veniturile provenite din str ă inătate. 

( 	iuc 	Iii:t( veijjI 
_J 

Venzturi dzn salanz 

1.1.Titular  

tir 	iiilii 
- 	fltifl(t1jt( 

itiu1 	11 1 	biiiti! 	l 	iiitul 	iitu 

L 	ii 	i 	tII 	tJi1 1, tt 

- 

oi 	e!v -T -w, ţt 	7e 

1.2.Soţlsoţie 	( 

1'4-0-.W/7 jy 	 /O S 

1.3.  Copii  

2. 1. Titular  

2.2. Soţlsoţie  

4 	Venziui t dui znvestzfz  

4. 1. Titular  

4.2. Soţ/soţie  
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Cine a r&alJ7at venitul 	 Sursa venitului - 	Serviciul prestat/obiectul Venitul anuaJ 
Nume,•adresa 	. 	generatr devenit 	încasat • 

7. Venituri din premii şi dinjocuri de noroc 

7.1.Titular 

7.2. Soţlsoţ ie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

Data completării 
	

Semnàtura  
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
	

)Ck! 	 , având funcţia 
de 	 Îl, 	 kîop, 	Ia 

CNP 	/ 	93 (J 	3 /7- domiciliul 
	

4f L 	f ( 

	

1u(I- 	/2- 	j l 
cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere: 

_____________ 	unaţii sau aIteganiza ţii negu einaiueutaie 

Unitatea 	
-.  

denumirea şi adresa 	
Calitatea deţinută 	socia1esI 	părţilor sociale 

- 	 . 	. 	. 

Nr. de părţ i 	 - Valoarea total ă  a 

deaeţiuni 	ş1/sau a acţiunilor 

2. ( ali1itea (le meinhru in organcle 	1e conducerc. 	imiiwtrare 	icontro1 ale societattlot comerciale, ale 
regiilor utitonoiue, aie coaupanii1or/societ ă ilor iia ţ ionale, ale instituţ i1or de credit, ulc grupurilor de iiitcrc 
econonu, aleasociaţiijor sau fundaţiilor oiik u1or ranui ţn ne 	rnamentk______ 

Unitatea 	 . 
Calitatea deţinuta - 	Valoarea beneficiilor 

— denumirea şi adjea — 

2.1  

ţ 	 _ 	_ 
3(a1ttata de inembru în cadrul autia ţii1orprofesiouaIe şilsau sindicale  

3.1 	 A1E,-1/U 

-t. Califatea de tnenibru îii orane1e cle conducere, adtninistrare i control, rctribuite sau nurelribiiite. 
deţinute în 	parfid1or 	1itice, fuiieia ţinută  ş i 	 - 
4.1 	 - 

Coutracte, iné] iv,  celc de asistenţă  juridică  consultau ţă  juridică  consultan ţă  ş i civtle, obţ inut ori aflate 
n dru1 irc îi timpul eerci1 ă rii ftincţiiloi, ruauclatelor sau deinnităţ ilor pul1ice fiianţate dc la bugetul de 
tat, 1oil i dui fouclui i eterue or încheiie cti sociu1 ţi cmerc1e iu capital de tat au unde statul ete 

	

narznjitar/niiioritar 	 ____ 
5. 	 J 	1asttuţ a 	uiipJ Tipu 	Data 	Duiata 	Va]oaia 
pruiu 	ş  1nsa 	cnlacan ă: Jost 	conlradului 	încheicri 	conlractului 	totalăa 



denurniia şi încidinţat contiaciului contiactului 
adrsa  

Tiiular 	. 

Soţ soţie 	. 

Rude de gadu1 i a1etifli1an ,77,,/ 

 

Societăţi cometa1e/Pnă iizică  
autizat!Asociaţii 	miIia1eCabinete 
individuale, cabineteasociate, societăţi 
civileptDfesionale sau societ ăţi civile 
pasiona1e cu raW£lŒe 1imitatăcat 
des1 şoaipiD1siade avoca)tini2a ţii 
neguvemamenlale/Funda ţilAsociaţiiZ , 

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă  şi copii pe Iinie 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 ob ţin 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 deţ in mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobndire a ac ţiunilor. 

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

Data completării 

2/- 
. ..... 
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