DECLARAŢIE DE AVERE

,avândfuncţia

Subsemnatu11Sbgata,
de

6

CNP

/

Ia

2,

,

r

domiciliul

.

2

IÀ
cnoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere
că împreun ă cu famiIia1 deţin urm ătoarele:
* 1)

Prin familie se în ţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona

Categoria

Anul
dobandiru

uprafaţa

(ota-

Modul de
dobandirc.

Titulaitil

$

Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se af1 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 şi numele coproprietarilor.
2. Clădiri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări.
diesa sati iona

( itgoiia

AnuI
Suprafata
dobanclu n
.

,.

c~c

1

Cotapart.

Modul de
dobandire

.

Titularul 2)

* Categoriile indicate sunt: () apartarnent; (2) cas ă de locuit; (3) cas ă de vacariţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie.
*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 nurnele coproprietarilor.
11. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii
Marca

Nat.ù. ra

Nr de bucăţi Anul de fabricaţie

Modul de dobânclire

/

2. Bunuri sub form ă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatic, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 cle euro
NOT Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă ele se af1 ă sau nu pe teritoriul României
Ia momentul declarării.
Desci iere suinarà

Auul dobândirii

Valoarea estiniat ă

111. Bunuri mobile, a c ă ror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstr ăinate în
ultimele 12 luni
atui a bunuiui
anstrainat

1) ita
instiinaraa

1cisoana citae cari s-a
iniainat

2

Foriva
instramaaii

Valoarea

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
NOT Ă :
Se vor declara inc!usiv cele aflate în b ănci sau institu ţii financiare din străinătate.
Institu ţaa caae adminastreai ă
şa adresa acesteia

Tapu1

Valuta Deschis în aiiulSold/valoare la

.zi

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investi ţii sau echivalente, 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 pia ţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate.
Emiteuftatlu/socaetatea în care persoana este
acţioilar sau asociat/benefciar de inipruanut

Tipul

Numă r de tatluri/
cota de participare

V1oarea totala la zi

*Ca teg()1.iile indicate sui7l: (!) liâriii de valoare deţinule (1iluri de stal, certi7îcale, obligaţiuni); (2)
acţiiui.i SUU părţi sociaie în societăţi eoine-ciale; (3) îniplumuîvri acordate în rnime personal.

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

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achiziţionate în sistem Ieasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv pasivele f1nanciare acumulate în str ăinătate.
Creditor

Contractat în anul

Scadent la

Vaioare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă de valoarea de pia ţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, 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 c ăror valoare individual ă depăşeşte 500 de euro*
Cine

realizat enitul

Serviciul pi stat/Obaectu1
geneiator de venit

Sui sa venitului
numele, adrea

enatul anual
încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se excepteaz ă de la declarare cadovrile şi trataliile uzvale priinite din partea rudelor de gradul I

4

şi al 11-lea.

vII. Venituri ale declarantului ş i ale membrilor s ăi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modifică rile şi completările ulterioare)
NOTĂ :
Se vor declara iriclusiv veniturile provenite din str ăinătate.
Sursa enitului
numele,_adresa

Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/Obiectul
generator_de venit

1

Venitul anual
incasat
,

1. Venizuri dit saiarii
1.1. Titular

5

?

//L

,

1.2. Soţ/soţie
1.3.Copii
2. Venituri din activit ăţi independente
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 diri aclivităji agricole
6.1.Titular
6.. Sot/soie

5

Sursa venitului:
Nume, adresa
7. Venituri din prernii şi dinjocuri de noroc
.

Cine a reahzat venitul

•

.

Serviciul prestat/obiectuI
generator de venit

Venitul anual
incasat.

7.1. Titular
7.2. Soţ/soţie
7.3. Copii
8. Venituri din aite surse
8..Titu1ar
8.2. Soţ/soţie
8.3. Copii

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

Data complet ării
/?-

t-
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DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatu1/Subîata,
de
CNP

Ă

o2,1

(-7:
Ia
,

-

având funcţia

-

$

9

domiciliul

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere:
1. Asociatsauacţiqnarlasocietăţi comerciale, companii/societ ăţi naţioaiale, institu ţii de credit, grupuride
ţ
__

antcrescconornic,recuxn şa inernlruînasociaţu,falnda ţilsaualteorgaiuza ţll negum
Nr. de părţi
rai a ea
sociale sau
Calitatea deţinută
denumirea şi adresa
de acţiuni
-

-

-

Valoarea total ă a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

a1itatca de ancmbru în organele de conducere admanastraiicontro1 ale societ ăţiloa comci ciale,ale
regiilor autonome, ale companaa1o/societăţi1or naţionalc, ale anstituţialor de credit, ale gi upurilor dc interc
econonaac, ale asociatuloa saufunda ţaikr ori alcaltor organiiaţia ncgtivernamntalc
2

-

Unitatea
denumirea şi adresa

Calitatea deţinuta

Valoarea beneficiilor

-

2.

3calitateade rnenbruncad
3.1......

prna1e şaJsausandica1e

4 Calitatca cle inembru în organcle dc conduccrc, adaninistrare şi control, retribuite sau neretribiute,
detanote încadrul paa tidelor jolatice, func ţaa deţinută şi c1enumareajatidulua
4.1......

5. Contracte, iuclusiv celede asisteu ţă juridică , consultanţă juridică, consultan ţăşi civile, obţinute ori atbte
în derulai e în timpul cxercat ă rii func ţialoi, niaiadatelor sau deinuatăţalor publace finan ţate cle la bugetul de
,tat local si dan fondtai a externe ori înclieiate cu societ ăţi comercaale cai capital de stat sau unde statul este

acţ aoraarniajoratar/niinoratar
Beneficiau1decontact:nurne1e.
prcxrnel(J-dcnun ~ iea adisa

lnsiaaxkua1J Tipu Ţ Data
conactu1ui
încheiciii
conacantă j cai a fost
1

Va1oaea
Duiata
contiacta1uJj totalăa

denurniia şi
adii

con1ctu1ui

încidinţat
contiactui

contctu1ui

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

Soţ so

-

Rude degiidu1ID a1e titu1anj1ui

Societăţi comeiia1e/Peioană iizică
auAociaii1ia1e/Cabinete
individuale, Cabinete asociate, societăţi
c1epfona1e sau societ4 ci1e
pifesiona1e cu râspundere 1imitat ăcai
des şoarăpsiade avocat/Oiganiza ţii
neguvemame/Funda(i/Asocia ţii

(

1)Prin rude de gradul Ise înţelege p ărinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendent ă.
2)Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titu!arul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I ob ţin contracte, aşa cum sunt defrnite la punctul 5. Nu se declar ă contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreun ă cu soţul/soţia şi rudele de gradul I de ţin mai puţin 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 legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men ţionate.

emnătur

Data completării
G.

2

