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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	, având funcţia 
de 

CNP 	1 	
, domiciliul 	 / 

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

* 1) Prin farnilie se în ţelege soţul/soţia ş i copiii aflaţi îri întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări. 

Adrei sau zona . 	. 	.. 
Cateoria 

. 

AuuI 
.. 	 - 	 .. 

dobandirn 
. 

Suprafa ţa 
Coti- 

• p:irte 
Modul de 

. 	 . 

dobandirc 
. Titularul 

2c 
 

r L ţ# 

* 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 Tjtular se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul!soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor dcclara inclusiv cele af1ate îii alte ţări. 

]1du1 de 	 2) Adresa ai zoia 	Ctegori 	 Siiprafa ţa 	 Titularu 1  
dobaurai 	 pa-te 	aobandire 

- 	
2 	 /,/i 	« 



* Cateorii1e indicate sunt: () apartarnent; (2) cas ă  de Iocuit; (3) casă  de vacanţă ; (4) spaţ ii cornerciale/de 
producţie. 

*2) La Titular se rnen ţ ionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul. so ţul/soţia, copilul). 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i nurnele coproprietariior. 

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 bucăţa Aaaul de fabricaţie Modul cle dobândire 

1 

2. Bunuri sub formă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colec ţii 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: 

I)escricfe siimară 	 Âaaul dobândirii 	J 	Valoarea estimată  

L[I. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, ş i bunuri imobile înstră inate în 
iltimele 12 luni 

Natara bi:ui ui 	iiti 	 nt către care s-a 	Forma  
.• 	 • :ioar&; 

î:l:ir i:ait 	ii tiaiirii 	 îiitiir1 	 iitriii ă rn 



IV. Active fananciare 

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

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

Institu ţia care adminrstreaz ă  
Tipu1 	Valuta Descliis in anul 	SokI/valoare la zr şi adresa acesteia 

*categoriile  indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (indusiv 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 anuluijiscal anterior). 

2. Plasamente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

1.inilent titlu/ocietatei iu cireperoaiia este 	. 	.. 	Număr dc litiurii 
Valoarea totala Ia 

actinna r sau asociai/hencficiii -  de Iniprii rniit 	 cota de pari icipare 

*(c1ejc9ii!(  i:1ccle siin:: l) layii 	yaloa1-? cleJinut (fitliiri (le stat, cerIca:c, n,./iaiii;i,; (2) 
1 JIi(. 1. S1 i prţ 	Ialc lii Sac!l&ţi cWflerc!l3: (3) ifllplVl.7M!liri ioidl î:i izuin pcisonal. 

3 



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

........- ~ ---•---• ....................................................................................................................... 
NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în str ă inătate. 

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 financiare acumulate în str ăinătate. 

Creditor 
, 	. 

Contractat îri anul 
:.....: 

Sci;dent Ia . Vâloare 

&E? Q.-  ~ 2 ~ 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de pia ţă , din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societ ăţi naţionale sau 
institu ţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, deeontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

Cinea i-ealizat 	itul 
Sursa :ve~itu:lui:`: .:° .:: : ; .:;' .: :Servicîtul prQStât101iiectul ;.`` :;;;: : Veni#ui anual 

ven  ~ 	..: 
numele; adresa ' 	̂ < generator clCe venit: ' ., 	încasat 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţ ie 

1.3. Copii 

*Se  excepteaz ă  c,'e la declarcre cudoicri'e ;,i irataţiile zrzuale primiie din partccr rudelor dc gradul I Ş i al ll-Iez 

/ 



VII. Venituri ale decl ă rantului 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 inodifac ările ş i completările ulterioare) 

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

- 	. 	 ur venitulaii: 	! Sericiail prcNlat/Obiectul l Vcnitiil innl 
( .nc a reliia vvnil ul 	 . . 

	

auinaele aditi 	 giwa iiordee_] 	iueai -- 

/. I (JliIl(/I (hfl .vtl/arii 

1.1. lii.uhir 	
.. 	 l 

1.2. So ţ/soţie  

l .3. Copii  

2 Venzturz dzn activzt ăţz zndependente  

2.1.Titular 

2.2. Soţ/soţie 	
ţ 	

// 

3 Venituri din cedareajolosin ţez bzinurzlor 

3.1.Titular 

32. Soţlsoţie  

4 Venituri din znveslz ţiz  

4.1.Titular 	 [ 

4.2. Soţ/soţ ie   

5 Venitu; i dmpellsll  

5.1.Titular 

52. So ţ/so ţ ie  

6 Veizilzii i drn acfiz1a%r .agi-c1e 

6.1. Titular 

32. SC ţ SC ţ  



Cine a realizat venitui 
Sursa venitnlui: 
Nume, adresa 

Servicialprestat/obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
încasat 

1. 	(2ni1t(ri diii premii şi dinjocuri de noroc 

7.. Titular  

7.2. So ţlsoţ ie  

7.3. Copii  

8. Venituri din alte surse  

8.1. Titular  

8.2. Soţ/soţ ie  

83. Copii  

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet aI datelor men ţionate. 

Data completării 
	 mnătura 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul!Subsemnata, 	 ?i--- 	 , având funcţia 
de 	 Ia 	 CO 

CNP 	17i// 	j 	, domiciliul 	 ,- 

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

1 Asociat sau aclionar la societ ăţr comeiciale, conipanu/societăţi naţionale, anstitu ţii 1e credit, grupuri de 
interes econoinic, precnni şa naenabru în asocia ţii, fundaţn sau alte organiza ţii neguvernanaentale 

LJnitatea 
- denumirea ş i adresa - 

Calitatea deţinută  
Nr. de părţ i 
sociale sau 

. 	 . 

de acţIunI 

Valoarea total ă  a 
părţilor sociale 

şi!sau a acţiunilor 

2 Calitatea de naernbru în organele de conducere, adanintstrare şa contr1 ale societăţi1orconiercia1e, ale 
regiilor autonome, ale conipanaa1orisocact ăţa1or uaţaona1, k intitutii1or d rdrt, ale grupairilor de anteres 
economic, ale asocaaţiilor sau funda ţaalor ori alealtor ojnlia ţal negu.ernan aenta1e 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - 

. 	 .. 

Calatatea deţinuta Valoarea beneficiilor 

2.1 ...... 

. Calitatea de ineanbruîn cadruIasocia ţii1orpaofionaiE. 	ţjC 	... 	 . 	 . 	 •.. 	 ... 	 . 

.3.1 	...... 

4 Calitatea de membru în organele de conducere, admiaistrare 	a 	retnbuite sanneretriburte, 
arrea partrdri1uiyolitic detzniite îrL ca1ru1 pai tidelorpolatzce, Liinctaa detinut ă  şi den 	n 

5 Conta acte inclusrv cele cle às .isten.tei juriclică  consultanţă  juridic 	consultanţă  sa civile, obţinute ori aflate 
ir derLlare în tarnpul eerci 	ria func ţ  iloa, irndate1or sau deannatăţ ilor publace f1nantate de la bugetu 	.ie 
tat loc rl ş  di a forcIura externc ori îacherate eu societ ă i coniercaa1e cu capzt.al de stat sau unde stataal este I 

5. 	EiTae:c:nrne. 	1n.tt.ita 
i)FU 11 	i aca 	 c:cn ă : 

iann 
cwc. af3st 

Tpu 
aiui 

Da13. 
ciciii 

Duza 	Vaoaea 
ccnri1i 	to1a ă  a 



- deurniia si încidinţat contiadului i 	coniiaciului 
adi coniractul  

Tiiular 	. 

Soţ/soţie 	. 

dul 1 	aietitularului 

cietăţi comeiia&Poană tizică  
autorizată/ Asociaţii 	mi1ia1e/ Cabinete 
iridividuale, cabeteasociate, scciet ăţi 
civile ptusiona1e sau socid ăţi civile 
ptufesiona1e cu râ-pun&œ hmiUàcaœ  
dest şcpiufesiade avocatt (ganiza ţii 

Prin rude de gradullse înţelege părinţi pe linie ascendentă  şi copii pe linie descendentă . 
2) Se vor declara numele, denumirea ş i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar ă  contractele 
societăţ ilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreun ă  cu soţuLsoţia şi rudele de gradul 1 deţin mai puţin de 
3% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor. 

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

Data coinpletării 	 Semnàtura 

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