
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemiiatul/Subsemnata, 	 Z//6 	 , având funcţia 
de 	7Z./&2- 	 la 

CNP 	, domiciliul 	7cci 

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

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia ş i copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă ; (5) alte categorii de terenuri 
cxtravilane, dac ă  se afi ă  în circuitul civil. 

*2) La 1 Titu1ar 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 

NOTĂ : 
Se vor deciara inclusiv cele afIate în alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de Iocuit; (3) cas ă  de vacanţă ; (4) spaţ ii cornerciale/dc 
produc ţie. 

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit Iegii 

Nat il defbrica1ie 

2. Bunuri sub forină  de inetale preţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colecţii de artă  şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural iia ţional sau universal, a căror valoare 
însuinată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă  ele se află  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 
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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 ăş eş te 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau institu ţii financiare din străinătate. 
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*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 ce1e aferente anuluijiscal anterior). 

2. Plasaznente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 
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*Categoi.iile  iiidicate sunt: (1) lirtii de vaioare detinzte (tit1uri de stat certijicate, obligaţ iuni); (2) 
acţ iuln sau părţi sociaie îiz .societaţ i conierciale; (3) în:przimziluri crcordate în nume persoii.al. 
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3. Alte active produc ă toare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro l)C 
an: 

NOTĂ : 
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 Ieasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă  valoarea însumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăinătate. 

VL Cadouri, servicii sau avantaje priinite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi conaerciale, regii autonome, coinpaniilsociet ăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele dect 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 
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1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţ ie 

13. Copi 

*Se  eicevteazêt de la declarai-e cadouri/e şi irataţ iile uzuale prîinile diii pa/lea rudelor de gradul I ş i 
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vII. Venituri ale declarantului ş i ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ările ş i completă rile ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ă inătate. 
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1. l. Titular /fT 7 

1.2. Soţ/soţie  

1.3. Copii  

2 Veniturz dzn acLivz1ă z inde,pendenle  

2.1.Titular  

2.2. Soţlsoţie  

lninnriioî  

3.1. Titular  

3.2. Soţ/soţie  

4 Venzturx  

4.1. Titular  

4.2. Soţ/soţie  

5.1.Titular  

5.2. Soţ/soţie  

6 Venztw i din acli ztăjz agrxcoie  

6.1. Titular  

6.2. Soţ/soţie  



Cine a rea izat vcnitul 
. 	 • 	 • 

Sursa venitului: 
.. 	 :••. 	 • 	 . 	 • 	 . 	

. 

: 	 . Nuine,:adresa 
Serviciul prestat/o)iectul 

generator de venit 
Venitui 	nual 

•• 
• 	 inc.asat:. 

7. Veniruri din premii şi dinjocuri de noroc 

7.1.Titular 

7.2. So ţlsoţie  

7.3. Copii  

8 Venituri din alte surse 

8.1. Titular  

8.2. So ţ/soţie  

8.3. Copii  

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

Data completării 	 Seninătu 
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DECLARATE DE INTERESE 

Subseinnatul/Subseninata, 	 757& 	
, având funcţ ia 

de 	la 	 şţ  
\ 

CNP 	 — 	 , domiciliul  

cnnoscnd prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere: 
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Rudedegiadul 1»aletitularului 

Societăţi comeiia1e/Persoană 1izică  
autori2ată(Asociaţii imi1ia1elCabine 
individua1e, cabinete asociate, soc ăţi 
civile pnfeona1e sau societăti  civile 
profesice ai ràspundere limîtatăcare 
des şoarăpirfesiade avocat/Cniza ţii 
newa1e/Funci4i/Asoci4 

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

soţul/soţ ia şi rudele de gradul I ob ţin contracte, aşa cum sunt definite Ia punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantul împreuaă  cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de rnodul de dob.ndire a acţiunitor.. 

Prezenta declara ţie cottstituie act pnblic şi răspund potrivit Iegii peitale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor inen ţionate. 

Data cornplctării 
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