
DJ. dDi 

DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	NOi (J 	JL,L2 - 	 , având funcţia 
de 00 	LF2 / O(AL 	Ia 	 jj 	q1(]f g 2ît J Uî 7Cvc 
CNP 	 2c9 	, domiciliul 	 ___________________________ 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  împreună  cu fami1ia 1  deţin următoarele: 

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

I. Bunuri imobile 

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

A(Iresa sau zona .. 

. (itegoria Anul 
. 	 .. 	 . 

dobandiru 
Suprafa ţa Coti- - ... 

_p ţ  
Modul dc .. 	. 	 ... 
dobandire  

. 

T.itularul 

eJ c 3 Îoo- _____  

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă ; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dac ă  se afl ă  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 coproprietari!or. 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări. 

Adi csa sati zona cakgoria Au1 
. 

dobandirii: 
Suprafala Cota- 

 parte 
Modul de 
doband ă re 

2) Titularul 



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacanţă ; (4) spaţ ii comerciale/de 
producţ ie. 

*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 şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Natuia 	 Marca 	r de bucăti Anal de fabrica ţic _- T1odii de dobândire 

2. Bunuri sub form ă  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 universal, a căror valoare 
însumată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă  ele se afl ă  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

DusLrieiesumară 	 iiui dobândiiii 	 Valoarea itimată  

111. Bunuri mobile, a căror valoare depăş eşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstră inate în 
ultimele 12 luni 

Natura buntiiui 
instrainat•. : 	

.: 

Oata 
instrainarii. 

Peisoana călre 	aii -a 
• 	 • 	nistrainat 	• 	 • 

Forma 
• 	 iustrtinarii 	....• • 

Valoaiea ... 	• 	 •: 



Iv. Active financiare 

1. Conturi ş i 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 aflate în b ănci sau instituţ ii financiare din stră inătate. 

Institutia cai e adnunistreaz ă 	
Tipiil 	Valuta Deschas în aùul>l 	Sold/valoare la 71 ş i adresa acesteia 

*categoriile  indicate sunt: (1) cont curent sau ecliivalente (inclusiv card),• (2) depozit bancar sau 
ecliivalente, (3) fonduri de investi ţii sau ecliivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anterior). 

2. Plasamente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dacă  valoarea de pia ţă  însumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investiţiile ş i participările în străinătate. 

Ematent tit1ii/ocaetatca în căre pea.oana ete 
r aciona sau asociat/bencficiar de impi umut Tipul 

Nunăr de titluri/ 
 cota de partacipare Va1ara totala laza 

*Categoriile  indicate szinl: (]) 1iârtii de vaioare deţiiiute (tiiluri de stal, certificate, obligafiuni); (2) 
cleţiui7i salipărJi sociaie îii societaJi cornereiale; (3) îinprzlrnulvri acordate îii nurnepersonal. 



3. AIte active produc ătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv ceie aflate în str ă inătate. 

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

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

NOTĂ : 
Se vor dec!ara inclusiv pasivele financiare acurnulate în str ăiriătate. 

Creciitor 	 Lonti actat în antil 	Scacleiit la 	 V loare 

vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate fa ţă  de valoarea de piaţă , din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societ ăţi naţionale sau 
institu ţii publice române şti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro * 

C;ne a i ealiz t venitul 
Suisa sinitiilui 
numele, adresa 

Serviciul prestat/Obicctul 
generatorde venit 

Vnatu1 anual 
incasat 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţ ie  

.3. Copii  

*Se  excepteaz ă  de la declarare cadoiirile şi irafcrjiile iizuale prilnite din partea rudelor de gradul i yi al 11-lea. 
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vII. Venituri ale declarantului şi ale inembrilor săi de familie, realizate în ultimuj an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ările şi completările ulterioare) 

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

Cine a realizat ienitul Sursa venituiui 
numele, adresa 

ei ţ icauI prestat!Obietu1 
generator de venat 

Vcnitul anual 
incasat 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular QL ____ el  o 

1.2. Soţ/so ţie 30. QOC. 

1.3. Copii 

2. Venituri din activităţi independenk  

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie  

3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie  

4. Venituri din investi ţii  

4.1. Titular  

4.2. Soţ/soţie  

5. Venituri din pensii  

5.1. Titular  

5.2. Soţ/soţie  

6. Venituri clin aciivităli agricole  

6.1.Titular  

6. Sot/so ţie  



Cine a realizat venitul 	. 

Sursa venitului: 	• 

.. 

• 	 Nuine, adresa 
Serviciul prestat/obiectul 

• 	 generator de venit 
Venitul anual 

. 	 ,. 
incasat 

7. Venituri dinprernii şi dinjocuri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. Soţlsoţie  

7.3. Copii  

8. Venituri din alte surse 

8.1.Titular  , ?c2_ 

8.2. So ţlsoţ ie  

8.3. Copii  

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

Data completării 
	 ătura 

&Q. . Q6... 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 co H V 	 , având func ţia 
de 	@LÎ 	/QLL 	Ia 	 L) L 	 &tX 
CNP 	J9C 1O 	domicilitil  

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

1. Asociat sau ac ţiouar la societăţi comerciale, cornpanii/societ ăţi naţionale, institu ţii de credit, grupuri Je 
iuteres econoinic, pi ecurn şi inembru în_asocia ţn,_fiindaţnsau alte organiza ţii neguveinamcntale _______ 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - Calitatea deţinuta 

Nr. de părţ i 
sociale sau 
de acţ iuni 

Valoarea total ă  a 
. 	 . 

parţilor sociale 
. 

ş1/sau a acţiunilor 
1.1 ...... 	 e-f.  

2 	Calitatea de inembru în oa ganele de condncei c. adininisti are 	i coutrol ale societ ăţiloa comerciale, ale 
regiilor autonorne, ale companailor/societ ăţilor naţionale, ale intitu ţii1or de cridit, ale grupuriloi de interc 
economic, ale asocia ţiiior sau fuada ţii1or ori a1e altor organiza ţii negtivernamentale  

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - Calitatea de ţinuta Valoarea beneficiilor 

_____________________  2. 1...... . 

3Calitateadcinembru în cadrul_aociau1or pro!esionale ş i/ausindica1e  
3.1...... 

4 	Calatatea deineiibau  îu oaganelede conducere, aciiniuistrare şi control, retribuite sau neretiibuitc, 
deţanute în cadrul partidelor 	Iitice, funcţaa deţiiiută  ş i denumiaeapai tidulua politic 
4. 1...... 

5 Contrcte, inclUsiv cele de asistent ă  jtiridică, conuitan ţă  juridică , consultan ţă  ş i cavale, obţinute ori aflate 
în deruae în tiriipul eercat ă ria funciulor, iriandateloi sau deniiiat ăţilor 1)ublice  fivaai ţate de 1a bugitarl de 
stat, Iocal şa daii fonduia cxterne ori îiihciate cu socitt ăţ i conieiiale cu capal.al dc stalU san uude statul cte 
2 c ţionar niaoritar/iriiiioritar: 	• 	 • 	 : 	 • 	 . . 	 . 	 . 	 .. 	 • • 	 .

• 	 : ::• 
5.1 Beciauldecac:niryae]e, 	T 	IriSIiIUţia 	1uaprn 	Ti1 	Dat 	1 	Durat 	Va1oair 

şi ad:sa 	 coictnt 	cai afost 	coctukiiîncheierii 	contciu] 	tota]ăa 



denurniiea şi înciedinţat coniiactuiui conliactului 
adresa contiactul  

Titular............... 

Soţ soţie............... 

Rude de gsadul jl)  aletiiulaiului 

Societăţi comeniaIe/Peroană  lizică  
autorizată/Asociaţii iiimiliale/Cabinete 
individuale, cabinete asociaie, societăţi 
civile piuisiona1e sau societăţi civile 
piufesionale cu rspundere 1ată care 
desf şoaipiuisiade avocal/C)iganiza ţii 
neguvemamentale/  Fund4ilAsoci4i2  

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

soţul/soţ ia ş i rudele de gradul I ob ţin contracte, a şa cum sunt definite Ia punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantul împreun ă  cu soţul/soţia ş i rudele de gradul I deţin mai pu ţin de 
5% din capitalul social al societ ăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor. 

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

Data completării 
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