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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsenatu1/ubsemnata, 	 având funcţia 
de 	V 7 - 7. 	 Ia . 	 -7 7- 	, 

CNP /V3 9/7 /1domiciIiu1 	 9 	 -4 
A1 	 , 

cunoscând prevei1e art. 326 din Codul penl privind falsul în declara ţii, declar pe proprie r ăspundere 
că  împreună  cu fami1ia 1  deţin următoarele: 

* 1) Prin familie se în ţelege soţul/soţia şi copiii af1aţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

t., i 	., 	u iou i 

	

- 	 . 

( 	iIe<)r1 
Auul 

dobandini 
, 

upr ., 	if i1 
_____ 

(fot- 
par(e 

IOdUI dc 
dobandirc 

]) i itul ii ul 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă ; (5) alte categorii de terenuri 
extravi lane, dacă  se af1ă  în circuitul civil. 

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

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: () apartament; (2) cas ă  de Iocuit; (3) casă  de vacanţă ; (4) spa ţ ii cornerciale/dc 
producţie. 

*2) La Titular se rnen ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/so ţia, 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 tnijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit Iegii 

Nii u ri 	 1irci r. dc biici Antil du lbricaţie Modul du dobndire 

2. Bunuri sub formă  de nietale preţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colec ţii de artă  şi 
numisniatică, obiecte care fac parte din patrinioniul cultural naţional sau universal, a căror 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. 

Aii ul dobâ ndi rii 	 Valrea e1i inată  

111. Bunuri iiiobile, a căroi-  valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, ş i bunuri irnobile înstrăinate în 
ultimele 12 Iuni 

st: ùjvat. .... nsraivarn, •.• _______ 



Iv. Active financiare 

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

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau institu ţii financiare din str ăinătate. 
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*categorjjle indicate sunI (1) coal curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
ecliivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele afereaIe 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 investî ţiile ş i participările în străinătate. 
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3. AIte active producă toare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro I)C 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele afate în străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achiziţionate în sistem Ieasing şi alte 

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

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

vI. Cadouri, servicii sau avantaje priinite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, coinpanii/societ ăţi naţionale sau 
instituţii publice române şti sau străiiae, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 
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1.2. Soţ/soţie / 

13.Copii 

*Se  exceptează  de la declai-are cadoui-ile şi trataţiile uzuale primilc din pai-tea rudelor de gradul J şi ûl t]-lea. 
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vII. Venituri ale declarautului 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 completările ulterioare) 

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

iiri vcnituliii: 
(ine 	tcIitit vciiitul 

urviciu1 J)rc ţ )biccluI 
toi du vC&ùt 

Veiiul 	inuiI 

salarii.., 	• 	 ..............:. 	...•••• 	•. 	•... 	.............. 	;.•........ 	. 	.•.. 	. 	•....•. 	.. 	.. 	•. 	•. 	.. 	......... 	.................. 

1.1. Titular  

ţ /7 7e1 

1.2.Soţ/soţie  

1.3. Copii  

2 Venitw i din acIivzl ţz tndependente  

2.1.Titular  

2.2. Soţ]soţie  

3 Venilurz din cedaz a folosin ţez iunuri1or 

3.1.Titular  

• _____ ____ __ 

3.2. Soţ/soţie  

4 Vemtw i din investi ţu  

4.1.Titular 	 ..- 

4.2. Soţ]soţie 7  

5 Venaiu  

5.1.Titular  

5.2. Soţ]soţie / 

6 Venitui i dzn i tzvif ă(i agrzcoie  

6.1. Titular 7 
6.2. Soţ/soţie / 
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Cine a realizatvcnitul 
. 	 . 	 .. 	 .iL • 	 .Sursa venitului: 

. 	 •Nune,:adresa • 	 : 	 • 

Serviciulprestat/obiectul 
eneratr•Je veiiit.• 	. 

Venitul anual 
încasat 

7. Ven.ituri din premii şi dinjocuri de noroc  

7.1. Titular  

7.2. Soţ/so ţie  

7.3.Copii  

8 Veiiztui z din alte su; se 

8.1.Titular  

8.2.Soţ/soţie  

8.3.Copii  

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

Data coinpletării 
	

semnàtura 

!-9 ,€- J2o 7 	
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DECLARAŢ IE DE INTERESE 

Subsem n atui/S ubsem nata, 	 , având funcţia 
de 	 Ia  

CNP 	domiciliul 

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

. 	( )cia t sau ac( iou a r la societăţ i coiucrciale, comp 	ti i i.! 	cietăţi naţiona[e, iiislitu ţii de cred it. 	rupii ri de 
interi 	. onoinic, p i ectin şiineiribru_asoc1aţiI,_fundau ati alte_orgaaţiiueinainenta1i niz  

Unitatea 
. 

- denumirea şi adresa - 
. 	. 	. Cahtatea deţinuta 

Nr. de părţ i 
. sociale sau 

. 	. 
de acţiuni 

Valoarea total ă  a 
. parţilor sociale 

. 	. ş1/sau a acţiuniior 

2. CIl 1i1tea .ic IHenil)ru Îl1 oraneie de cOHdUCCFC, adininiNtrarc 	i conlrol alc S()tiCt(ilOt 	C()iflCrCialC, aie 

re1i1or aUÎOflOHie, alc c 	nipaniilor/ociet ă (itor jia(,oi,a1c ale iiistituiiior dc credit, aic 	rui)iiriior  .ie iiiteres 

(LOIlO1Ifl 	a1eoaidor 	iu fund 	ţ1oţ ontka1tororiiii,al,, liinrHa1uC1tJli 	- 
Unitatea 	 .. 

	

• 	 Calitatea deţinuta 	Valoarea beneficiilor 
- denumlrea şi adresa - 

2.1 

3. Ca1itt 	brtiîn  

-7 
. (n liti1i (1C lH( , Ifl l)rtl în ()ilIIClCdCCOil(IIIUCFC. a(IIiiiii itrn FC 	UOII irl. rul ri biiitu saii nerut ribiiilu. 

( lo i milc,  iu ( 1(11 IJI p  u tnklutpolitice, Iuii i d. ţinută  sid.niiniii 	 - 
4.1...... 

S.Co l ,trate, iiteiuiv cule ue istcnt iiicii. (ul1suItau ţa juiică , couul1a0 ă  ş i civile, ob ţinute  oriaflate 
n 	i Jare îi tiinpui 	&a cit ii i i l u IJ ţ ii1r m ii i ttdor s iu dniII!tăţi1or publicu l i i i.i1 ! . I . ki l u. 1 uI (I 

si 1, local ş i 1lii fondui i etc I IJ( Ci 1 l tich( l I 1 	(11 soieii L Ci l ţ  J I1. 	J 	ipital 1 	1 it 5 I 11 11 I k 	t tl i l 
ionarnjriti/minoriti i 

5.1 Benfic7iaruide.con1ract nu 	 Instituţia 	j Piriceduiapdii 	Tipul 	Data 	DLUta 	Va1oaia 
13inun1eiJdenuniii1a şi adiesa 	 con1jtant 	caiiafost 	coiitctu1ui 	încheierii 	coniiacttilui 	tolaiă  a 
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denurnirea şi încidinţat conliactului coniiaclnlui 
adresa con1actu1 

l itul . 

Soţ!soe.. 

Rudedegiadu1I»a1etitu1anIui 

Soci ăţi comeia1!Petoană zică  
autor(Aociaţîi1mi1ia1e/Cabine 
individuale, cabinete asociate, socictăţi 
civile pofesionaIesau socid ăţi civile 
pifesiona1e cu râTuridcre lintă e 
des1 ş x ă  profés ia deavocatOgniz ţii 
negu e/Fundaii/Asocia  

Prin rude de gi-adzd I se înţelege părinţi pe linie ascendentă  ş i copii pe linie descendentă . 
2)  Se vor declara numele, denumirea şi adresa benefîciarului 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  contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni Ia care declarantul împreună  cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţîn mai puţin de 
5% din capitalul social al societ ăţii, indiferent de noduI de dobndire a ac ţiunilor. 

Prezenta declaraţie constituie act public şi raspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet aI datelor menţionate. 

Data completării 
	

Se ătur 
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