
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subseinnata, 	, având funcţia 
de 	/ -f 	 la 

CNP 	, 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 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 ţărî. 

Aciresa sau zona -, 	. 
(.ateoria 

Aiiul 
. 	.. 

dol:andirii 
Suprafa ţa 

cota- Modulde 
. 

 dobandire  
,. 	i 1 itularui 

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

*2) La Titular se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul!soţia, copilul), 
iar în cazul buriurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Anil 	 Cota- 	!Iodu1c1e 	 2) Adresa ai zoa 	C2teGor1a 	. 	Suprafa ţa 	 Titu1aru 
dobaiirii 	 p te 	aobandire 

r 



* Cateorii1e indicate unt: (1) apartarnent; (2) cas ă  de Iocuit; (3) casă  de vacanţă ; (4) spaţ ii cornerciale/de 
produc ţ ie. 

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

11. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii 

Natura Marca Nr de bucăţi Aiaul defabricaţae Modul cle dobândire 

- 4 __ 

2. Bunuri sub form ă  de metale pre ţioase, 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. 

111. Bunuri ruobile, a c ăror valoare depăşeşte 3.000 de euro flecare, ş i buuuri imobile înstrăinate în 
iltixnele 12 luni 

Natura l.lin.l ui 	! 	Di 	Piui ctre care s-a 	Forma 
. . . .. :x u rv. 

I:x:,i r i:x 	a tri na 11! l 	iustiir1 



IV. Active financiare 

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

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

Institu ţia care administreaz ă  
Tipu1 	Valuta Beschs ua anuJ 	Solcllvaloare Ia zi şa adresa acesteia 

*categoriile  indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
ecliivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inchisiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluiJscal anterior). 

2. Plasamente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dac ă  valoarea de pia ţă  însumat ă  a tuturor 
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor deciara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate. 

	

1initcnt tiiJu/socie1atc îu cre peroaua cte 	. 	. 	Numă r 1e 1ithiri/ 	. 	 - 
. 	 va1oarea totala la zi 

	

i actionar au asociat/beneticiar de irnprttmut 	 cota de parieipare 

*Ccv , o i;i(  i:il!cţ 1e sivi: v])  1i.-if c valoazc dcjinue (fitliri dc staf, cei-i ţ cate, 	!igaitiiij; (2) 
i1 sî1; co1;er:cl?: (3) fmpr:i:iuluri (icc)rdale î:i inun l.lersonal. 
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3. AIte active producă toare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

:::::: :: :: : = ::: : : : ::: ::: 	: :: : :: : :: ::: ::: ::: :: : :: :: :::: : :::: :::: : : : :: E::: : ::::: : : : : : :::: ::: ::: ::: ::: :::::: :: : ::: ::: ::: ::: ::: :: : 
NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aate în str ăinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garau ţii einise în bcneficiul unui ter ţ, bunuri achiziţionate în sistem Ieasing ş i 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 îia anul 	Seadent la 	 Valoare 

vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă, diu 
partea uuor persoaue, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, coinpaniilsociet ăţi naţionale sau 
institu ţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

T (iae a rc lizat veriitul 	
Sursa vcriitului: 	Serviciul preslal.Obicctul 	Vcnitul anual 
numcle, adrcsa 	 generi1 d& e or 	nit 	 iticasat 

. 1 . •l ii.ilii• 

1.2. Soţlsoţie 

1 3. Copii 

Se excepleaz ă  de ia deciaraie cadouri7e si iiala[iile uzuale primife dinpartea i-udetor de gradui I ş i ai ]]-/ea. 

4 



VIL Vcnituri alc dcclarantului ş i ale inembrilor să i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 

(potrivit art. 61 din Lcgea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modifică rile ş i completările ulterioare) 

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

	

Sursa venatulur 	Servciul r'ésfat/.o lectÜE 	anual 
Cine a realizat ienitul 

: 	. . 	 : •.. . . ..ne1e, adresa 	.. 	eerato •e; at 	 ... 

1 Venztuz i din salarii 

1.1. Titular 	 eI45 	ee-tJ 	 715f l i If fZ 

11.2. Soţ/soţ ie 	. 	 -jJ 	 J 	 l 	J 

11 3. Copii 

13.2. Soţ/soţie 

4 Venituri din investiiii 	 , 	. 	. 	. ..• • : 	, 	• 	. .. 

4.I.Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5 Vemtuz z dz12penszl 

5.1.Titular 



Cine a realizat venitül Sursa veiiiitului: 
Nume, adresa 

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
încasat 

enifz1ri din preinii şi dinjociiri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. So ţlsoţ ie  

7.3. Copii  

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular  

8.2. So ţ/so ţ ie  

8.3. Copii  

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

Data completării 
	

Semtua . 

[c 



o. 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

ata, 	 , având funcţia Subsemnatu1/mn 	
----r de 	 _____   __________________________________________ 	 , 

CNP 	 24 / 	f  

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

1 Asociat sau acţionar Ia societă i coinerciale, coinpann/societăţi iiatona1e, institu ţu de eredit, grupuri de 
interes econoinic, precuin şi meuibru în asocia ţii, fundaţii sau alte organazaţn neguvernaniezitale 

Nr. de părţ i 	Valoarea total ă  a 
ni a ea 	

Calitatea deţinută 	sociale sau 	părţilor sociale 
- denumirea ş i adresa - 	 . 

de acţiunl 	ş i/sau a acţiunilor 

2. (litea tie inenilru îi , 	ncle de coiiucere, mJn1iui% rui -u i ciiil rol ule ociei ă ilor coniereiale, alc 
rciilor auIon.i !IIC, ale com.panilor/soeic1 ăţ iior n2liIl:i1c. ule ins(.iI utiih r tiu crcdi.t, Ic i-upur il or de inleres 
ecoimmie, :ilc asociatit orsait fuiidaiilor ori e allor or;iili/Iii ncu rn:iinenta1e: 

Unitatea 	 I 
denumirea si adresa 	

Calitatea deţinută 	Valoarea beneficiilor 

2.1 ...... 

3. Calitateă  deinembru îucadrizl asociaţii1or..pifeiQ11a1e .  
3.•1 ...... 

4. Calitatea: :de ineinlru :ÎD : 

	

	e1ede: oidu 	 coetribuiteau eretribuite, 
îî  detinute în cadrul pai tidelor pohtice functia detinnt ă  şi denninirea parttdului pohtic 

• 4.1 	 ţ-\ 

5. Contracte, inclusiv cele deasisten ţă  jiridică, cousu1tan ă  juridică,• consultanţă  .i civile, obţinnte ori aflate 
ir cIeri..lare în tiinpulexercitzii fuuc ţ i1oi, rrndate1or sau deiniiităţ ilor pulhce !naiatate de la bu. cetul ec 
tat Ioc il s ,  dz i foiduri eternc ori îic1ieiite cu societ ăţi coinerciale cu êâpitàl cle stat au nnde statul esc 

	

ictnarn2j3r.tar/rruiorItar 	________________________________ 
5. 	 1rLtiţ a 	J 	1ain 	Tpu 	Data 	E)url 	Vaoaea 

cara1t 	coi tiatj 1 ui 	îi cieini 	ccnrctuLi 	toaă a 

1 



denurniiai încidinţat contiactzilui  contiactului  
adi2sa contiactul  

Titular 	. 

Sotlsoţie 	. 

Rude de giadul 1 ale titulanilui 

Societăţi comeia1e/Peioană lzică  
autorizată Asociaţii iămiliale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile pnsiona1e sau societăţi civile 
piufesionale cu răspdere 1init1ăca 
desfscră  piufesiade avocat/ Oani24i 
ne e/Fdaţii/Asociaţii 

Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe Iinie ascendentă  şi copii pe linie descendentă . 
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul, 

soţul/so ţia ş i rudele de gradul I ob ţiri contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţ ilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantul împreun ă  cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
S% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobndire 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 


	Text1: 
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	Text3: 
	Text4: 


