DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatu1/

de

U~7 eer

•

CNP

, având funia

bsemna a,
la

jeMj-(î~'j~ 1

-

__

(j7

domiciliul

/
cunoscând pr
/ vederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie r ăspundere
că împreun ă cu fami1ia 1 deţin următoarele:
*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 ona

Aniil

Cateoraa

Suprafa ţa

dobandiria.

Coti-

Modul de

parte

,dobandire

Titulaiul

-

-

-

-

*

Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dac ă se af1 ă în circuitul civil.
*2) La Titular se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, nurnele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i nurnele coproprietarilor.
2. Clădiri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări.
Adea saii oua

( tgoHa

&nul

Suprafati

dobandirai

.

Cotaparte

Modal de
dobandirc

FituLrul 2)

2ue
__

1

__----

-

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă de Iocuit; (3) cas ă de vacan ţă; (4) spaţ ii comerciale/de
producţie.
*2) La Titular se rnen ţionează, în cazul bunurilor proprii, numeie proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul),
iar îri cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
11. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatricul ării, potrivit Iegii

T

Natui a

Maa ca

f)J

AI

ţYIkl

Nr de bucăţi

AnuI de fabi aca ţie

Modul de dobândare

utre

2. Bunuri sub form ă de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de cult, colec ţii de artă şi
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 declar ării.
Anul dobâiidirii

Disca iei e sumar ă

Valoaria estimat ă

111. Bunuri rnobile, a că ror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate îra
ultimele 12 luni
Luaului
întră uz t

jt.1

Data
însti ăaii ăi u

-

Pca-soaaia c ătrc cr s-a
îlis a ă iiiat

Furnia
utră in ă ri

V ilcarea

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 inclusiv cele aflate în b ănci sau institu ţii financiare din str ăinătate.
Intitu ţia care administreaz ă
..• •• ş i adresa acSteia
.•

Tipu1
.

:

Valtîta Deihis îii aiiul
.
.

..

Solc1/ ţ a1oare la 71
.
.

*categoriile indicate sunt.• (1) cont curent sau ecliivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investi ţii sau eclzivalente, 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 piaţă însumată a tuturor
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate.
Eaniteiit tit1u/ocietatca în care persoana este
acţionar sau asociat/beneiciai de impruniut

(i11P/

Tipul

Numă r de titluri/
coa cle pai ticipare

Valoarea totala 1a zi

*Ca t
rii/e iiidicate srnl: (J,i !iârlii de vaiocire deţ rz42 ,iitli-i de stal, ccrtificate. ob/igaţiun; (2)
vuv pJrji socialc î1i s)Jietăji (o1;le2Tia/e; (3) Îi12pi UJ7IWii1i iicardaic îii num.e persolzcii.

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

..

:::

.

T..

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în str ăinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achiziţionate 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 f1nanciare acumulate în str ăinătate.
Conti actat în anul

Creditor

.............-

Scatient Ia

Valoai e

___

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, compaiiiilsociet ăţi naţionale sau
institu ţii publice române şti san străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a c ă ror valoare individual ă depăşeşte 500 de euro*

Ci:a ra1izat venitul
1.1. Titular

veuitului:
nuincle, _idresa

SU:r sa

------------

Serviciul prcstat/O..biectul
generatorde _ venit

Ve. itul anual:
încasat

---

1.2. Soţ/soţie

1.3.Copii

*Se excepteaz ă de la declarare cadouriieşi trataţiile uzuale primite diii parlea rudelor de gradul Işi al 11-lea

vII. Venituri ale declarantului şi ale membriior s ăi cle familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ă rile şi completările ulterioare)
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate.
Cine a realizat vcnitul

Sursa venitului:
numele, adresa

1. Venituri din salarii
1.1. Titular
1.2. Soţ/soţie

Q

1.3. Copii

-

2. Venituri din activităţi independente
2. 1. Titular
2.2. Soţ/soţie
3. Venituri din cedareafolosinţei htinurilor
31 Titular
3.2. Soţ/soţie
4. Venituri din investi ţii
4.1. Titular
4.2. Soţ/soţie
5. Venituii din peiisii
5. 1. Titular
5.2. Soţ/soţie
6. Venituri din activităţiagricole

lm

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
tncasat

Sursa venitului:
Nume, adresa
7. Venituri din prernii şi dinjocuri de noroc
7.1. Titul ar
Cine a reahzat ven itul

.

•

•

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul a•nual
incasat
.

•

7.2. Soţ!soţie
7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1.Titular

•

_______________________

•

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.
Data complet ării

(

DECLARAŢIE DE INTERESE
,

Siihcmnitiil/Siihcmnata.
de
c

•

,

. având functia

ia

CNP
cunoscând p4ederi1e art. 326 din CduI penal privind falsul în declara ţii, deciar pe propria r ăspundere:
1. Asociat sau acţionar la societ ăţi comcrcialeq cornpanii/societ ăţi naţionale, institu ţii de credit,grupnri de
anteres econornic, piecum şi nrenitru în asocia ţii q fiindaţii saualtc_organiz r ţii_guernamentale
Valoarea
total
ăa
Nr. de părţi
nr. a ea
părţilor sociale
sociale sau
Calitatea deţinută
- denumirea şi adresa ş i/sau a acţiunilor
de acţiuni

2 Calitatea de rnernbru în organele de conducereq adminitrare şi control ale socret ăţaloicomei ciale, ale
regulor autonome, ale companiilor/societ ătilor na ţaon rk, ale institu ţialor cle creditq ale grupuriloi de intere
economic, ale asoiaţ iiior sau fundatiilor ori ale altor organiafii negu ernarnentale
Unitatea
Va!oarea beneficiiior
Calitatea deţinuta
- denumirea şi adresa 2 . 1.......
.______________________

.
--_----_--.
3 Calitatea daern-brt[an cadrul asocia ţiiioi profesioirale şiisau sindicale
----------------------------3 . 1.........

4 Cahtatea dc mcinbrti în organele de conducci c, adniriiisti ai e şi controi, rctrrbuite sau nereti ibuite,
detinuteîn cadrul paitidllorroiitice, fiiiic ţaa deţinută şi denuinuea paitiduliii polrtic
4. 1......
--------

5. Coutracte, ilaclush cele Je.itexr1 ă ur adac consult ii ţă jui idicî contiitan ţă şi civile, ob ţanutc ori aflate
în deriIrre îi tirnpul eer.. I ă rar fucţiiJor, inancIeIoi sau cleinnat ăţtior publicc fivau ţate d h btigetiil de
tat (01 1 şi dair fondt r i (1erne orr îiiulier te cii socauti conicr ci1 i capatl de stat SaU. urci statrl ute
..Climi ar
Dta
Tipi
uipr:i
1tuţ a
ct:n].
3 fcau1 d
toia1a ndeii
• co:ic1ui
coniiactir1i
caea fbt
critaantă:
piivm3der1rrnia ş adrsa

F

f
]

denurniia şi
aksa

încidinţat
coritiactul

conttactijlui

contîactialui

Titular...............
î
Soţ soţie...............

Rude degadu1 j) aletitulaiului

Societăţi cometia1e/Petoană ică
autorizată/Asociaţii Imilia1e/Cabinete
individuale, cabineteasociate, societăţi
civi1epifesiona1e sau societăţi civile
pioisiona1e cu râspundere 1imitat ă cai
des15oarăpiofesiade avocat/Organiza ţii
neguvemamentale/ Fund4dAsoci4i2

__-

Prin rude de gradul Ise înţelege p ărinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendent ă.
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 ac ţiuni la care declarantul împreun ă cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societ ăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor.
2)

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

Semn ătura

Data completării

2

