
DECLARAŢIE DE AVERE 

la 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  împreună  cu fami1ia1  deţin următoarele: 

* 1) Prin familie se în ţelege soţullsoţia şi 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 
extravilane, dac ă  se află  în circuitul civil. 

*2) La Titular 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 declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de !ocuit; (3) cas ă  de vacanţă; (4) spaţji comerciale/de 
producţ ie. 

*2) La Titular se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (tituiarul, 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 ş i alte mij1oce de transport 

care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii 
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2. Bunuri sub formă  de metale preţioase, bijuţerii, obiecte ie artă  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 

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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111. Bunuri mobile, a c ăror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, ş i bunuri imobile înstră inate în 
ultimele 12 luni 
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IV. Active financiare 

1. Conturi şi 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 

NOTĂ : 	 , 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau instituţii financiare din străinătate. 
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*CategoNiile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investilii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului frscal 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. 
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*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare delinute (titlui°i de stat, certificate, obligaliuni); (2) 
acliuni sau părli sociale în societăli comerciale; (3) îinprunzuturi acoi°date în nume personal. 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.00 de euro pe 

Se vor declara inclusiv cele aflate în str ăinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achizi ţionate în sistem Ieasing 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. 
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vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă , diu 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companiiociet ăţi naţionale sau 
institu ţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garantii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 
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1.1.Titular 

1.2. Soţ/soţie  

1.3.Copii  

*Se  exceptează  de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale prirnite din partea rvdelor de gradul I şi al 11-lea 



vII. Venituri ale declarantului ş i ale membrilor s ă i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările ş i completările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din stră inătate. 
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1.3.Copii 	 . 

2 Venitur din activilăIi independente  

2.1.Titular 

2.2. Soţ/soţie  

3. Veiitiii 	cedareafolosinţei bunuriio 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie  

4 Venituri din investi ţu 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie  

5 Vernturz din pensii  

5.1.Titular 

5.2. Soţ/soţ ie  



$ursi enitnJui 	$erviuul prestat/obicctul VnituJ anual inearLal1zatenItu1 • : ..•. 	.. • .. 	.. N, ad.resa ...., ...... .geeatrde veni 
7. Venituridinpremii i dinjocuri de noroc . 	• • 	. 	. . 	. 	. . . 	• 	 . 

7..Titular 

7.2. So ţ/soţie  

7.3.Copii  

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

Data completării 	 Semziătura 

......... ....................... 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Şubsemna, 	 c/ÎL 	 avnd funcţ ia 
de 	 ( 	 la 	 W2 C 
CNE9O22f LYiO 	, domiciliul  

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

1 	()( l (lsa u ac t ionar l i societàti cotnei*.iak 	iuiiipanii!soctet ăţ i naţioiiile 	iirti1utii (11 	(. i 1(llt 	iJ upii i i de 
li1l(tl.11UIH)1Il 1( 	JH (. (. (1 111 	l 1H1 iH l)i u iii asoc ia t li, l u rida ţii si iu alte orcaniz 	Iiit11 	Ii 	i i 11 	irientali 

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

—   denumirea şi adresa - 	
Calitatea de ţinută 	sociale sau 	părţilor sociaie 

	

 
de acţiuni 	şi/sau a acţiunilor 

2. Ciltatea de inenibru în oraiiclu (1c conllucere, u(lIliiflitarc s i coii(rui alc societàfflor concrciulc, alc 
rciilor anionotne, .ilc conIpanHlor/ocict ă tilor 11a ţ iOIlnlC. ale iiistituli,lor de CFC(Ii(, ale 	rupuri1ur Jc intere 
11OHO111I(. 	ik isoci iiilor saufunJ1iiloron ik altoroi 	tiuzai ă 	 iiiak 	- 	 - 	 - 

Unitatea 	
Cahtatea deţinuta 	Valoarea beneficiilor 

- denumirea ş i adresa - 

3. (intitatcîi tJciueinbruîii cadrul nsociaiilorjirofcsioiialc ş i!sau sindicilc 	- 	 - 	 - 

3.1...... 

.ţ . 	(iliutca 	(1C 	iticiiibruîti 	uiancle 	de 	con(I1ICCFC, 	i((llni1)itrurc 	i 	cuiiirol, 	rctril)uilc 	suu 	ncrctribuiie 

eţinu ţeîn*adru1patade!ot j1tt, 	 - 	 - 

4.1 ......   

5. €ontacic. iiiclusiv ccic;de 	iicn ă  jiiriIic. coiisultanţă  juridic, 	iiuIiii 	i civilc. ob ţ nittu Ori atae 
în dernie re lli ttu piil uxercitrH fun c ii -Ilor, in inclateloi sau demnita ţilor pinli. t. 	l ïn aiqate de 1 t Jugetu1 d 
sta, Jccal ş i cl i 	1 oiluri c-x lterne ui i ïuc hc iate iiu soccti ţ i conun c iale ct 	c i pii il tl.. 	l it 	u uucic 	1u1 	te 

a c ţ ionai nrioi it r/niinoijtar 
5.1 irieoialdecon1rat:nunie1, 	Iristitutia 	Procedt.raprin 	Tipul 	Data 	Duiata 	J 	Va1oata 
priiue1e/denaiiirea şi adsa 	 coniraclnntă 	afosti] 	îudieierii 	1]ta1ăa 
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denurnira şi încîdinţat contiactului contraclului 
adisa contractul  

Titular............... 

Soţ soţie............... 

Rudedegadul Ia1etitu1aiu1ui 
..... 

.J 

Socidăţi comeiia1e1 Peioană Ilzică  
autorizată/Asociaţii imi1ia1etCabinete 
individuale, cabineasociate, societăţi 
c1epifa1esaux ţicivi1e 
pifesiona1e curăspundere Iirnitatăcare 
des şo ăpiofsiadeavocatC)rganizaţii 
nguvemna1eFunda ţii/Asociaţii2  

Prin rude de gradul I se 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/soţia ş i rudele de gradul I obţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţ ilor comerciale pe acţiuni Ia care declarantul împreună  cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a a ţiuniIor. 

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

Data completării 
	

SemnâturLa  

- 

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