
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 af. 	 , având funcţia 
de  5 c cR.0 72 	 la  (J/t7 I>?!ly %  CJci  

CNP 	2 C~ y G y/( J~3jfl_~j  , domiciliul 	J G(  , S~ /®Cc~~i Lj~~ /~J~~ no~ /?5,  
13 ~. % y ,4 1  5c 1 , 4c ~  

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

*1) Prin familie se în ţelege soţul/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. 

,. 	 :.  
Anul 	 Cota- 	Modul de 	 ~ I~ 

~.. Adresa sau zoria 	Categoria 	 uprafa ţa 	 ~- 	~ 	 ~ Titularul 
: dobandirii . 	 parte 	dobândire 

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

*2) La "Titular" se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţ ia, copilul), 
iar în cazul bunurilor u1 coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

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

Adresa ş .ii~ z{A~~~~ Cate« ~,oriaX 
Arl .i: 

isoliâtidirii 
Spafa ţ~i 

.
ur  

~ 	C:ota- 
~ . 

partc; . 
itTodul de 
do:bâncli re,;;: 

~ . 	. ~~•ul 	~ Tiula 

_ ----~ 

/,6,i 

/ 



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) casă  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. Autovehicu le/autotu ris me, tractoare, ma ş ini agricole, şalupe, iahturi ş i alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatricul ării, potrivit Iegii 

Natura 	 Marca 	Ni de bucă ti Anul de fabrica ţie 	Modul Je dobândire 

2. Bunuri sub formă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colec ţii de artă  ş i 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a c ăror 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. 

Desti iere sumar ă 	 AnuI dobândiru 	 Valoarea estirnatî 

111. Bunuri mobile, a că ior valoare depăş eşte 3.000 de euro fiecare, ş i bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 

Natiiia bunului 	1)ata 
rtranatritaivari 

1isoana 	ă ta 	aie s a 	Foima 1oarea 
iiiivat 	 irtră inuii_________ 

, 



Iv. Active financiare 

1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire ş i investire, 
inclnsiv 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 stră inătate. 

[nstitu ţia carc admanistreaz ă 	
Tipu1 	Valuta Deschis în anul 	So1d/ aloai e la zi ş i adresa accsteia 

*categoriile  indicate sunt.• (1) cont curent sau ecliivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
ecliivalente, (3) fonduri de investiii 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, dac ă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturor 
acestora depăş eşte 5.000 de euro 

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

Ematent titJu/socatatea îii care persoana este 
acţionar sau isocaat/bcneficiar cle imprumut 

Tipul 
Număr k tatluri/ 

 cota dc participarc.  
Valoarca totala la za 

(fegoi -ifle i Ii•afe sui1: (1) kcitii de vi!ocie de ţinuie (1i1liii de sfii certitcate,  obligaiiiiiii): (2) 
acil:1. i sat ]iiJI soci(1/e iii soCiet(iji corneiciae; 

() 
îiripiuii:rluri ac)7ili1i e îi: llUfl!C pCiYOiZci/. 



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

: : 	::: : : :: : :: 

NOTA: 
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 Ieasing ş i alte 

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

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

Credator 	 Conta ăctatîn anul 	Scadent 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, coinpanii!societ ăţi naţionale sau 
institu ţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individual ă  depăşeşte 500 de euro* 

Cine a realizat venitul 	ursa venitului 
nurnele, adresa 

1.1. Titular 

---------

1.2. Soţ/soţie 

13.Copi 	____j--;• 	 l 

*Se  excepteaz ă  de la declarare cadovrile şi irataiiile uzualepriinite dinpartea rzidelor de gradull ş i ai 11-le 



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 ă inătate.  

. 
Cine a realizat venitul 

Sursa veuitn1uiT 
l numele, adresa 
Servicitil.prestat/Obieetul. 

L 	generator de venit 
• Venitul anu ă l 

incaat 

1. Veniiuri din salarii  

1.1. Titular  /o-_ 5- 	Ă/T 31 

1.2. Soţ/soţ ie  

1.3.Copii  

2. Venituri din activit ăţ i independente  
2.1.Titular  

2.2. Soţ/soţie  

3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor  

3.1. Titular  

3.2. Soţ/soţ ie  

4. Venituri din investi ţii  

4.1. Titular 

 
4.2. Soţ/soţie  

5. Venituri din pensii  

5.1.Titular  

5.2. Sot/so ţ ie  

6 Jeiiiiui i din a tn ităţ i agi icole  

6. 1. Titular  

-- 



• 	 Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: 	• 

Nume, adresa 
Serviciul prestat/obiectul 

l 	generator de venit 
Venitul anual 

j 	încasat 
7. Venituri din premii şi dinjocuri de noroc 

7.1.Titular  

7.2. So ţlsoţ ie  

7.3. Copii  

8. Venituri 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 incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 
	

Semnătura 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	O/fCtţ 	 cL 	 , având func ţia 
de 	cT,r2 	 iI()/7 	Ia 	O,1T /)1 )/f. 7cuc• 

CNP 	, domiciliul 	 i&J 	ţ2 

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

1. Asociat sau ac ţionar la societ ăţi coinerciale,companiilsociet ăţ i naţionale, institu ţii de credit, grupuride 
intereseconomic,cuni:sainenibru în asocia ţu, tunda ţu saua1tLorganaza ţ1in1guernamenta1e 

ni a ea 
- denumirea ş i adresa - Calitatea de ţinută  

Nr. de părţ i 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea total ă  a 
părţ ilor sociale 

. ş1/sau a acţiunilor 

2 Calitatea de meinbru în oiganek de conduceie, administrare şi Loaitrol ale societ ăţitor Lomerciale, ale 
regiilor autonuie, ale companiikr/socact ăţ ilor nationak, ale institu ţiilor cle credit,a1e grupuriloi dL intere 
economic, ale asociaţiiloiautunda ţiilor ori ale altor organaza ţiineguvernamenta1e  

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

2.1  

3Calitatea de meinbruîncadrulasociaţuloijrofesionalc şa/sausindicak  
/Cuc/. 	 • 

4 	Calitatea de niei:nbru în organele de c()iiducere, adniinistrare ş i control, retribuite sau uei cribuitc, 
cletiniite în cacir ţpaatade1or politicefuuLtla _ detintată  Si denuinirea pai tidului po1i ţ __ 
4. 1 	 ----_-_--_--------..---_.------_-- -----_-__---- 

- 

-_ 	_ __ ................... 
Conliacte 	1!IU51V cek de aastc.nl ă  juradi 	conullan ţ 	lua1dic1 coSubuJ 	i .lile, obanute ori aflat 

a 	deru1.ae în tiripul ti.crciti ai func ţ  iloi, rr 	id ttclor 	iti cieirinjilor  publice f nantalc dc 1a bugetul ee 
• s1at 	local ş i din 1)ai(1tiri extcrnc ori îicheia1c .cu societ ă i coincrciale CU capital. de 	lt sau iande stattil esc 

---. ----------- ____ 
5.1 	 1ititi 	PcLuyi 	Tirul 	J 	Dita 	Dii1a 	VSoa 

LtL__] _ 



denumirea şi încredinţat contractului contiaciului 
adresa contractul  

Titular 	. 

Sosoţie 

Rude degradul jl)  aletiiularului 

Societ4 comia1e/Peană că  
autor/Asociaţii iimi1ia1e/Cabinete 
indidua1e, cabineteasociate, societ ăţi 
ci1e piofesionalesau societ ăţi c1e 
piofesionale cu t ăspundere limilatăcare 
desi şoaiăpiofesiadeavocat/C)iganizaţii  
neguvemamentale/ Fund4i/Asociaţii2  

l) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendent ă  şi copii pe linie 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 obţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar ă  contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreun ă  cu soţul/soţ ia şi rudele de gradul I de ţin mai puţin de 
5 1/o din capitalul social al societ ăţ ii, 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 	 Semn ătura 

ig ..................................... 


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 


