
oP. 2O/- 

DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
	

având funcţia 
de 	 Q la 

CNP 	 , domiciliul 
	

Q- 

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

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

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

	

. 	AnuI 	 cota- 	Modul de 	. Adresa sai zoîta 	(..ateoria 	 . .. Suprafaţa 	 . . 	[ttularul 
- 	 . 	- doIandirii 	 pirte -_dobandire 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) Iuciu de ap ă ; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dac ă  se af1 ă  în circuitul civil. 

*2) La Titular se menţionează, 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 vcr dcclara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Adresa au zoa 	Categori 
Anil 

Suprafa ţa 
,, 

Cota- 
pa-te. 

Iodu1 cle 
aobandire 

Titu1aru 
,, 



Categoriile indicate unt: (1) apartarnent: (2) cas ă  de locuit; (3) casă  de vacanţă ; (4) spaţ ii cornerciale/de 
produc ţie. 

2) La Titular  se men ţ ionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul. so ţullsoţia, 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 Iegii 

Natura 	 Marca 	Nr de bucăţi Aaul defabricaţie 	ModuI de dobândire 

z~/ 

7 

2. Bunuri sub formă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colecţii 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 află  sau nu pe teritoriul României 

Ia momentul declarării. 

Decriere siirnar 	 Auul dobândirii 	 Valoarea estirnat 

IH. 3unuri nobi1e, a c ăror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi buuuri imobile înstrăinae în 
i1tiiie1e 12 Iuni 

Natiira bunuiui. 3ata . 	 . 
-:•. . 	

: 
- aisraiiaat irtrainai_ii iusti_aiiat  

Valoare 

( 	 .- 



Iv_ Aetîve finnciar 

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

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

Institu ţia care adininistreaz ă 	
uta j 
	

is în aaiu 	Sold/valoare Ia zi 

	

Tapu1 	Val 	Desch 	1  
şiadresaacesteia 	. . 	. 	• 	.: 	. 	.. 	:., 	• 	•... ...:. .... •. • 	. 

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

2. Plasamente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dac ă  valoarea de pia ţă  însumată  a tuturor 
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate. 

	

TEanitent titlutsocietatea în care persoanaeste 	. 	uinărtit1uii/. 	. . 
Tipul i 	 Valoarea totala Ia zi 

	

actionar sau asocaat/beueficiar de impruinut 	 ş  cota de paJ -ticipare 

*((.jj1 inneeie sil;z:: l) h,ij. 	c yciloay de ţinut- (fit1zri de sLat, cerii,a:e,  
ţ; sfai î;z soci15 	zzerc;el: (3 ) inzplz:1:1M!1i1i 	oiacl în nziine pisonal. 



3 Alte active producătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

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

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

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

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăinătate. 

Creditor 	 Contractat în anul 	Scadent Ia 	 Valoare 

2.   

vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă , din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autononie, companii/societ 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* 

T Ciiie reIiiat 	iiitil 	j 	Sursa ve!:iituliIi: 	Serviciiil pretaL!Obiectul 	Venitiil aniial 
nuinele, adresa 	generator dc venit 	 îiicasal 

. 1 . l iiulir 

1.2. Soţ/soţie 

13. Copii 

*Se  excepteaz ă  c/e lc dec/cuare cadouri!e şi traiaţiile uzuale priinite din partea rudelor de gradul J ş i al 11-lea 



vII. Venituri ale declarantuiui ş i ale membrilor să i de familie, realizate în ttltiniul an fiscal încheiat 

(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscai, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare) 

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

Sursa venitanr 	Servicinl prestat/Obiectui Venitul anu1 
Cine a reaiizat vexutul . 	. 	.. 	...; 	. 	. 	.•, 	.......ineJeara.. 	.. 

J Venituri din salarii 

1.1. Tituiar  

1.2. So ţ/soţie  

13.Copii  

2 Venzturz dzn activzt ă z zndqendente 

21.Titular 

2.2. So ţlsoţie 

3... Venituri din cedazeafolo 	 rz1or 

3.1. Titular 

3 .2 - So ţJsoţie 

Venzturz dzn znvestzjzz 

4.LTitu1ar 

42. So ţ/soţie 

5. Veniiuri dinpensii  

5.1. 	 -... 

52. So ţ/s&ţ ic 



Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: 
Nume, adresa 	j_ 

Tserviciui prestat/obiectul . 	.... 	. 	.... 	 ... 	 . . 	. 
______generator de venat 

Venitul anual 
,. 
incasat 

7. J eniitiri din premii şi dinjoeuri de noroe 

7.1Titu1ar  

7.2. So ţlsoţie / 

73. Copii  

8. Venituri din alte surse 

8Ă .Titular  

8.2. So ţ/soţ ie  

83. Copii  

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

Data completării 
	

mura 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 \Q. 	 , având func ţia 
de 	 Ia 	tJ . 

CNP 	 , domiciliul  

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

1 Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, conipannlsocaetăţi naţionale, nstatuţai de credit, grupuri de 
interes econoniic, precuin şi membru îii asociaţu, fundaţn sau alte organi.zaţn neguvernameaitale 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - 

Calitatea deţinută  
Nr. de părţi 
sociale sau 

. 
de acţiunl 

Valoarea total ă  a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

. . 	. ................................... _______ __________________ 	. 	.... 
2. (aIi1itci 	kc  inernhru în orgaincle de coiiduccre. :idminisirarc 	i ciiil rol :ilc socicliIilor coznerciale 	a1c 
riilor 	u1onorne, aile conapaniilor/socictă i:lor na ţ ioii:ilv. :tiv inl il i,liili ir dc crcdit, ale 	iupurilor de inrcres 
econoinic. alc asocia ţ ii1or au fuudaa ţiilorori aale ailtor 	 - 	- 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - 

Calilai.ea deţinută  Valoarea benecii1or 

2. 

________ 

3Calitatea de nieanbru în cadruJ asocia ţuloir profesiou.ale şi/sau sandaeale  
3.1 ...... 

4 	Calatatea de meiabru în organele de conducere, adiuinistrare şa iozi1rol, retribîite sau neretribuite, 
detirute în cadrul pai tidelor pobtiee iunetaa detinut ă  şa derauaiarea ipArtellitoi,  polztic 

5. Coniractell  inclusiv éele de ăsistenţ ..juriieă. •cos1tan ţ  j.urîdi 	OHsultairţă  . şi.ciiIe, obţinute ori af1te 
ar deraIare în tiinpul eercatau fuuc ţ  aloi, rrandatelor sau deiuni ţa1or publice fnantate 	la bugetu de 	ce 
tat loc al s da a fondura etei ne ora îazcheiate cu societ ăţi cornercaale cu capital de stat au unde statul este 
actinar n2aj3ritar/rr inoritar  
5. Piciralecc:ruzyie. 	 cedi.rain 	Tipu 	Oala 	Duiita 	Vaoaa 

şi ira 	ccan ă : 	] st 	tractjui 	?rdieiii 	corrracuflui: 	to1a ă a 

1 



denai încidinţat conliadului co11iiactu1u 
conliactul  

T. 

Sosotie 	. 

RudedegiadulIetitulaiiiIui 

 

Societă  comercia1e/Psoană  fl.zică  

autorizată/Asociaţii 	mi1ia1e/Cab 
individuae,cabineteasociate, societă i 
c1epnsnaJeusocietăţiciviie . 

desaşc ăpifesiadeavocaanizaţii , 

nvenam&Fdaţii/Asociaţii2  

Prin ,-ude de gradul Ise înţelege părinţi pe Iinie ascendent ă  şi copii pe Iinie 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, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţ ilor comercîale pe ac ţiuni la care declarantul împreun ă  cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
S% din capitalul social al societ ăţii, 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 compietării 

il ~ . P.d -.. z 1 e.. ...... 

f 
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