DECLARAI- IE, DE AVIR1

Su l)sCm flatil i/Stibsciiiiiata,
dc
f(ECNP

, aviiid fuic ia

ţ?W
Ia
,domiciiiul

cunoscnd prevcdcrile art. 326 din Codul l)cnal privind falsul în dcclara ţii, dcclar pc propric r ă spundcrc
că îmJ)rcun ă cu familia de ţin urm ă toarele:

* l) Prin farniiic sc în ţelege soţul/soţ ia ş i copiii allaţ i în întrcţ inerea acestora.
1. Bunuri imobilc
1. Terenuri

NOT Ă :
Se vor dcclara inclusiv cele al1ate în alte ţări.
Adresa sau zona

ÎC19

Categorla*

Anu ă
dobandiru

Suprafa ţa

Cotaparte

o2J

/9

l/(

Modulde
,.
dobandire
jaL

Tltularul
QOLDVi

tJ3!jl(

* Categoriiie indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri
extravi!ane, dac ă se al1 ă în circuitui civil.
*2) La Titular se rnen ţionează, în cazul bunurilor proprîi, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor.
2. Clădiri

NOT Ă :
Se vor deciara inclusiv cele aate în alte ţări.

1

(alcgori ilc indicatc sunl : ( ) apar1aJocnt (2) cas dc locu il (3 ) casi dc vacan(
(4) spa ţ ii coincrcialc/dc
prodJ.ic ţ ic.
*2) J a Jilular Sc mCn ţ ioJ)CaZ, îii caiul buiitiri l()r propri i, numcic propriclarujui (lilukiiul, SO ţUI/S() ţ ia. C()I)i lii I ),
iar ÎI) caiul bunurilor îli Coproprictatc, cota-parle ş i numcic coproprictari lor.

11. Bunuri mobile
1. Autovchicule/autoturisinc, tractoarc, ma şini agricolc, şalupc, iahturi şi altc mijloace de transport
care sunt supuse înmatricul ă rii, p()trivit legii
Natura

Maria

it/i/l]

avir

Nr dc bucăţi Anul de fabriiaţic
j,;-

/

Modul (1e dobndxrc
2VC

2. Bunuri sub form ă de rnetale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de cult, colec ţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrirnoniul cultural na ţional sau universal, a că ror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOT Ă :
Se vor men ţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă ele se află sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.
Va1oai.estiMată .•.•

Descriere sumar ă

111. Bunuri mobilc, a c ă ror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstr ăinate în
ultimele 12 Iuni
Ntu-.6u ru1u•i

Iiata
însti aiurii

- s-a
/ Pari:cti -c
îrisi ainat

2

l V. Act ive lina IICHI re
.
incJtiNiv

Ş l (lepOZilC l)iflCa FC, fOil(lUri (le iiiVCNli(ii, Ioiiue ecliivilentc (lC CCOiIOflIlSl(
ca r(lu rile (le CrC(l it, (lIC ă V loa FC ă ÎI1NU inal ă a l til U FOF acestora Jep ăş eş tc 5.00() (le euro

Şl

invel ire,

NOT Ă :
C VOF

dcckira inclusiv ccic aflatc îii h ă nci sau iiistitu ţ ii liiianciarc diii str ă in ătatc.

Institu ţia care administreaz ă
.si adresa acestcia

Ţ•J*

j

j.Dcscbisîn anul

SoId/valoare la zi

*calegoriile indicale sunl: (1) conl curenl sau echivalenle (inclusiv card); (2) depozil bancar sau
echivalenle; (3) fonduri de invesli ţii sau echivalenle, inclusiv fondui-i privale de pensii sau alle sislerne cu
acurnulare (se vor declara cele aferenle anuluifiscal anlerior).
2. Plasamente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dac ă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor deciara inclusiv investi ţiile şi particip ările în străinătate.
1jnitent
j. titlu/societatea în care persoana esti
acioHar

Num ă r d. titlurit
Tipul
::.:____ cte; •par;ticipare

iuiala la zi

Valu ii
-

-

--

*catego1 iile il7dicate sunl: (I) liârii de vaioaie deţinvfe (litluri de stal. ccrtificale, obligaţiuni); (2)
acţfvni sav p ărţi sociaie îii societăţi coiliei-ciale; (3) împrumz€iu1i acordae în nume personal.

3. Allc aclivc J)rO(JUC ă tOaJC

(IC

vcnil Uri nele, ca FC însiiivate (ICJ) ăşcsc cchivalcntiil a 5.0(H)

(lC CUF()

J)C

an:

7

....................................................................
...................
..............................................
........................................
» ................................................................................................
NOI Ă :
Sc Vor dcclara inclusiv ceie aflatc în str ă iii ătate.
V. Datorii
I)cbite, iJ)()tCCi, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achizi ţionate în sistem lcasing şi alte
asemcnea bunuri, dac ă valoarea însumat ă a tuturor ă cestora depăşeşte 5.()00 dc euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv pasivele financiarc acurnulate în str ăinătate.

Creditor

Scadent la

Contractatîn anul

Valoare

/
vI. Cadouri, servicii sau avaHtaje primite gratuit sau subven ţionate faţă de valoarea de pia ţă, din
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companiilsociet ăţi naţiouale sau
institu ţii publice române şti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală depăşeşte 500 de euro *
Cine a realizat veiiilul

Sursa veiiitiJui:

SiiuI.jirel:at/.O.biectul
gneratoi cle vni1 -

Veh
îiica

l

1.1.Titular

1.2. So ţ/soţie

1.3. Copii

Se excepteaz ă de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale priinile din parlea rudelor de gradul işi ai 11-lea

4

V l l. Venil u ri ale (Jcclar;iiliului i alc IJJCJHI)riior Sin (Jc 1i milic, rc;i1iialc în iill ini nl ;i n fic:il încheia
(pol rivil ;i rt. 61 (JlH 1eea nr. 227/201 5 J)riVilJ(J (odiil lical, cii lHo(JiIIcirile ş i colliJ)le(iriJc ulkrio;i re)
NOTĂ :
C VOF declara incliisiv vcniturilc prOVCnitc dui str ă iiiatate.

Sursa vcnitului:
numcJe, adrcsa

Cinc a rcahzat vcnitul
].

.

Serviciulprcstat/Obiectul
gcncratordc vcnit

Vcnitul aiiva
incasat

Ve;iiiuri clin saiarii

Cee ifÈe

1. Titular

fCLC

1.2. So ţ/soţ ie

1.3. Copii

2. Venituri din activii ăfi independente
2.1.Titular

2.2. So ţ/soţie

3. Venituri din cedareafolosinfei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4 Venituri din invsti ţii
4.1.Titular

4.2. So ţ/soţie

5 Veiiitui dinpensii
5.1.Titular

5.2. Soţlsoţie
6 Venitui

i

diii acfivila(i agi zcole

—

6.1.Tiiular

6.2. Sosoie

-

Sursa venitului:
Numcadresa
7. V(niIiUi din preinii yi liii jocur, de noioc
(.ine a realizat venitul

7. .

Serviciui prestal/Ol)icCtUl
gencrator <ic veint

Vcnitul aiival
uicasai

i l iilLi r

7.2. Soso ţ ie
7.3. Copii
8. Veniiuri din alie surse
8. 1. Titular
8.2. So ţ/soţ ie
8.3. Copii

Prezeuta declara ţie constituie act public şi ră spund potrivit legii penale pentru inexactitatca sau
caracterul incomplet al datelor men ţionate.
Setura

Data completă rii

6

-

l)lCLARA Ţ II

-

Su bsein ii a 1 (il/S U i)Neil1 iia là,
dc
CNP

l)I

ia

9Ş

cunoscnd prcve(Jeriie art. 326 din

,

(

JOflliCiiiUl

Codul l)C1)al l)rivin(i

falsul în (icciara ţii, declar pe propria r ăspundcre:

.1. Asociat sau acţionar la societăţi comercialc, companii/societ ă. ţ i naţionale, înstitu ţii.de crcdit, grupuride
iuteresconomic,prccum şi m.rnbru în aso
z,funda ţzi sau ate orgniia ţn neguvcrnamcntali
Nr. de
p ărţ i
Valoarea total ă a
ijnitatca
.,
.
.
ţinuta
.
(.alitatca
dc
sociaie
sau
parţilor socialc
- denuirea
rn
ş i adrcsa .
.
.
ş i/sau a acţiunilor
de acţiuni

2 Calitatea dc membru în organek de conducere, adnuiustrare şz control ale ocietăţa1or coinerciale, aie
regulor autonome, ale companzilor/societăţilor naţionale, ale znstitu ţiilor dc credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asocza ţulor sau fundaţzzlor ori ale altor oiazuzaţu neguverzaainntale
Iinitatea
Valoarea beneficiilor
Cal itatea deţinuta
- denumirea şi adresa 2.1...

tateade membru în cadrul asoéialiilor PFOIÇsio#iàle şz/sau sindacale
3.1 ......

4 Cahtate de znenbru în utganele de conducerc, adrninzsiraze si contrul, i..tribuit
1iio1iti
dcţznute îizc
itikior J)IitIcc, tunc ţia_deţinut. i dcnninifca
4.1 ......

au iiezijihui1e,
-

-

5 Lontracte, inclusiv cele de aisten ţă juridacă, consui.taii ţă juridică , coaisu11an ă şi ci ile, obţinute oa i aflate
îu derularc îiz izrnpul ecicztăz n funai1or, maizdat1or u dciuuităţzloi pulIa cfznantale e 12 bugetnl dc
stat, loca şi (lan fondurz exteinccrz încliciate cu ,oc,etisz cojueiczalc cii c1)itz1 de stal au zznde atu1 este
5. 1 BeniciarjJ de cont nuneie,

jnsitiţia
con1.itantă:

apcT

cafost

Tipul
con1xaciu1i.i

I)ata
chii

Data
J cunadj]u

Vacaa
tota ă a

\

lCl1Ilfl1iLl

Hllil1l

c)l1ic1ulrl

c

(( ) tiiclr 11

l i1riJii-

.

Soţ/iL

iudedcgiudullaie1ituJaiului

Socic ă i corneia1e/ Pce>aii ă Iizică
autotălAsociaţii 1miJia1e/Obinee
indiduaie, cabineasociaie, scxe ăţi
civile piofesionale sau soci ăţi ciIe
pruksionaIecu r#un&œ limiială care
de şoară piofesia dcavocatl 0 Epnizaţii
neguvcuarnaiIaJe Fundaţii/Asociaţii
Prin rude de gi-adul I se în ţelege p ărin ţi pe linie ascendent ă ş i copii pe linie descendent ă.
Se vor dcclara nurnele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul,
soţul/soţia ş i rudele de gradul 1 ob ţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantul îrnpreun ă cu soţul/soţia şi rudeJe de gradul l de ţin mai puţ in de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor.
2)

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

Data completării
D QO:
................

2aly.

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

