
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatu1/Subsenata, 	( t2 	 , având func ţia 
de 	Ia 	 Ţ cci 
CNP lin QL4 	( 	, domiciliul 	 fel  

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

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

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: (l) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă ; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă  se află  în circuitul civil. 

*2) La Titular 1  se menţionează  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 aflate în alte ţări. 

ui iori ( 
- clobaiidiru 	- 
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partc 	dobn1irc 

------ 
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* Categoriile indicate sunt: () apartarnent; (2) cas ă  de locuit; (3) casă  de vacanţă ; (4) spa ţ ii cornerciale/dc 
prod ucţie. 

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

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

care sunt supuse înrnatricul ării, potrivit legii 

atura l:ir* Tr.dcinci Antil debnca ţ e1 1uI101)udiri 

2. Bunuri sub forniă  de inetale preţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colecţii de artă  şi 
nnmismatică, obiecte care fac parte din patrinioniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare 
însumată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor rnenţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă  ele se af1ă  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

: 	•:.•• 	)escrierr tinr 	 Auti 11udirii 	 lirci etimit ă  

111. Bunuri mobile, a căror valoare dep ăşeş te 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultirnele 12 Iuni 

: 	 aioea 
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1V. Active financiare 

1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire ş i investire, 
inclusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea însumată  a tuturor acestora dep ăş eşte 5.000 de enro 

NOTĂ : 
Se vor cleclara inclusiv cele aflate în b ănci sau institu ţii financiare din străinătate. 

lasîJ.tu ţia JIC administrează 	- 

iadresaacesi .- 
- 11)111 h l 	111 	111 tl 1 uIc1 	i lu i i 	i i ,i 

*categoriile  indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fondiri de investi ţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluiJsca1 anterior). 

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

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate. 
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iiîdicale siriil: (J) 1îiiii de vaioare deiiii.rie iiflui-i de staf, eriiijicate. ob1igaiuni); (2) 

cicnriii 5(W 	 (:iaie în socielăţi coiner eiule ; ($) înpi-ir;nuturi ucoidate îii nuine personai. parţi so  



3. AIte active produc ă toare de veuituri nete, care însuniate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

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

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii einise în beneliciul unui ter ţ, bunuri achizi ţionate 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. 

(redit.r (iilic(:i( in aniil Scadeiat l:i  

- 

vI. Cadouri, sersricii sau avantaje priinite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, coinpaniilsociet ăţi naţionale sau 
institu ţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

:• 	
:• 	 . 	• 	. 	. Cinea z 	diizlcriitu1 

1.1.Titular 

Sa venitului; 
z-in nzele 	:1rei 

ervicîu1 p ct:it/( )biectul 

eneraIor (1C 	Uil i( 

Veuilzil :aii u:zJ 
11lCL .1 

1.2. Soţ/soţie  

1.3.Copii  

*Se  exceptează  de la declarare cadourile şi trataţiile uzuaie priinile dii parlea rudelor de gradul I ş i ai 11-ha. 

Il 



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 ă rile ş i completările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate. 

. 	 J 	il l'sa venituui: 	FSeiiiu1 prestat/Obiectul Vcijitul aiival 
( uic 	icjliiit venitul 	 ..•. . iwrnIu,adiesa 	geneiator dc veiut 	incasat 

1 Venituri din salai ii 

1.1.  Titular 	 l C( -T T w so, f,9nu 	 . 

1.2. So ţ/soţie  

1.3. Copii   

2 Venzturi din activzr ă z independente  

2.1. Titular  

2.2. So ţ/soţie  

3 Venzturz din cedareafolosia ţei bunurzlor 

3.1. Titular  

3.2. So ţ/soţie  

4 Venzturz din investzgzi 

6.1. Titular 

6.2. So ţ/soţie  
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.. 	 . 	 . 	
. 

Cine a rea izat venit.uI 
Sursa venitului: 	• 

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

adresa 	, 

Serv iciul prestat/obictu1 
. 	 . 

generator de venit 
Venitul anual. 

. 	 • 	 :. 
incasat 

7. Venituri din preniii şi dinjocuri de noroc 

7.1.Titular  

7.2. Soţ/soţie  

7.3. Copii  

8 Veniluri din alte surse 

8.1. Titular  

8.2. Soţ/soţie  

8.3. Copii  

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor inenţionate. 

Data conipletării Senira 

.............. 2L ......... 



1OA-rI 04, M ~— 

DECLARAŢ IE DE INTERESE 

S ubsem natul/Subseikata, 	 _______ 
de 	 L5i--. 	 Ia 	(Y 	7ccc 

CNP 	 F1 	, domiciliul 	 (.L 5u 

având funcţia 

(&1€( A-t. 

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

T1oc ia l 	a clionar Ia SOCl( ili ţ Ofl)( 1 i I( 	lflpann()1 l(I ăţI n.a ţaonale, It1(1tU ţH (1c Cl 1,t gi u ptii 
 

ntsecin.... .!cum ş  incmbruînaşociaţii, - 	 - 

ni a ea 
denumirea ş i adresa - 

Calitatea de ţinută  
Nr. de părţ i 
sociale sau 

. 
de acţiunl 

Valoarea totală  a 
părţilor sociale 
. ş1/sau a acţiunilor 

__ __ ... . 

2. Calitatca Je IBcHIhru Îfl org.auele dc conducere, adniinistr.are 	i coiitrol ale societ ăţ ilor coincrciiIe, de 

regiilor nu(onone, ale coini.anii1or1soeiet.a ţ iIor na ţ ionale, ale institu ţ îilor (Ie credit, ale grtipurilor dc inlercs 
ecoinica1e :4:~qciatt 	sau fundiIor ori aIe1tor oaniza ţ ii nguveruamenta1e: . 	 . 

Unitatea 	
. 	 Calitatea deţinuta 	Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa - 
2.1 

3. Calit a:de nienIiru:în cadr les c . 	 - 

ÎL\ 	c 

(1itate 	1c 	inciubrii 	ii 	riaicIu 	(IC 	cindiiccrc. 	l(li 	iliitl)iC 	Ş i 	c()ntrl. 	rctribuie 	s:ni 	ucrctriJHiilu. 

(I(liiIli 	i 	 iiJe1oipo1ati 	lui 	ţiidcţinnla siJcnumiiridu1ui pohic 
4.1 	 ------ 

5 	Contiicie 	ancizai 	k. u. 	iun ţ i jiridic, uousult nţ i jui irlică , coiisultan 	ş i tavile, obţintatu oi a iflate 
în Oeilbieïli tim> pIlI 	erCI[tàrii funulalor, nuaii1.atuIoiu dci uităţiloi publice fni in ţ t. dc Ii hugettd Ju 
si 	t, 1oc1 ş i dau fondua i extcrne oi a îlii,. Iiciate cu ,ocaetă i conacicidu cu u.apital dc stat sIII iiiidc statul ttu 

Da 	1Ea1 	Va1oaia 

piie1i.aîadisa 	 conlctantă. 	Caro a fost 	coticu1ui 	chcip-IiI 	toiaiă  a 
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deunaiia ş i încndinţat contractului conlaacluiui 
adesa contractul 

l itlJidl . 

Soţ soţie 	. 

Rudedegradul 1a1etitu1aiu1ui , 

Societăţicoma1e/Peisoană lzică  

autoli2atătAsociaţii fmilia1e/Cabinete 
individuale, cabineasociate, societăţi 
civile pnfesiona1esau societăţi civile 
pifesionalecu râqxmdeœ 1initatăcar 
desrafflâ pirfesiade avocW Oni 
negu e/Fdaţii/Asociaţi 

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

soţul/soţia ş i rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractelc 
societăţ ilor comerciale pe acţiuni Ia care declarantul îlnpreună  cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin dc 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor. 

Prezenta declaraţie coustituie act public şi răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet aI datelor iuen ţionate. 

Data completării 
	

Sera 
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