
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatu1/ubsemnata, 	 7f7,i2 	 , având funcţia 
de 	/51/S/eY2 	IŢL 	 Ia 	5f4,L OL 	€c 

CNP ţ l,tŞ //j/*3/22 	, domiciliul 	CzJ7  

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 af1aţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

Adresa sau zona 
: 

Categor •  
it 

Anul• 
. 	 .. 

dobandirii  
• 	 : 

Supiţafa ţa 
Cota- 
parte 

Modul de 
• 	 • 	 :• 

dobandii e  
Titularul 

(_ 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă ; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă  se af1 ă  în circuitul civil. 

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

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări. 

Adrea sau zona Catugoria 
Anul 

dobandirii 
Suprafa ţa 

C ota- 
 pai te 

Modul (Ie 
dobandire  

2) Titulai u) 

TGcc,1C 
fr 	 ,xr 	16  0( 38 

,j ţ  qoii /! 



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de Iocuit; (3) cas ă  de vacanţă ; (4) spaţii comerciaIe/d 

prociucţ ie. 
*2) La lTitular lt  se  menţionează , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularuI so ţul/soţia, copilul), 

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietari0r. 

IL Bunuri mobile ini agricole, şalupe, iahturi şi alte inijloace de traflSpOr 
1. Autovehicule/autotuflsme, tractoare, ma ş   

care sunt supuse înmatriculării, potrivit Iegii 
.................................... 

2. Bunuri sub forină  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colecţii de artâ 5i 

uumismatică, obiecte care fac parte din patrimofliul cultural na ţional sau universaj, a căror vaio 

însumată  depăşeşte 5000 de euro 

NOT Ă : 
în proprietate, indiferent clac ă  ele se află  sau nu pe teritoriul Romni i 

Se vor menţiona toate bunurile aflate  

la momentul declarării. 

111. Bunuri inobile, a căror valoare depăşeş te 3.000 de euro fiecare, ş i bunuri irnobile înstrăinate ii 

ultiineie 12 Iuni 

2 



IV. Active fiianciare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de econoinisire ş i invetire, 
inclusiv cardurile de credît, dac ă  valoarea însuinată  a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor decara inclusiv cele aflate în b ănci sau instituţii financiare din străinătate. 

Categoriile indicate sunt: (J) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sa 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisterne cu 
acumulare (se vor declara cele aferente  anuluijîscal anterior). 

2. Plasamente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însumată  a tutiro 
acestora depăşeş te 5.000 de euro 

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

1 îl~Kg, 	1,1. 

Categoriile indicate sunt: (1) hcrtii de valoare deţiiiute (t!tluri cie sta!; cei-tjca!e.. olIigaţiuni; (2) 
cicţ?uni sau pàrji sociale î1î SOCietă1i coinerciale; (3) îinpi-uzmituii ocordate în mmie persoiial. 



3. Alte aetive producă toare de venituri nete, care însuniate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro p 

an: 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achizi ţionate în sistem leasing ş i 

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

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

VI. Cadouri, servieii sau avantaje prunite gratuit sau subven ţionate faţă  de vaJoarea cle pia ţ  
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi coinerciale, regii autonome, coinpaniVsocict ăţ i uaţionaie. :• 
instituţii publîce roniâneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cbeltuieli, altcle dec 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

LËN  wmum ffli.1 
1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

L.3.Copii 

*Se  excepteaz ă  de /a declarare cadourile şi rrataţiile uzuale prin7ite d[n parrea rudelor cie g.radu/ ./ i 



vII. Venituri ale declarantului ş i ale membrilor să i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ările şi completă rile ulterioare) 

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

Cnea realizatvcnitul 
Sursa venitului:. 	. 

iauinele, adresa 
Servicitilprestat/Obiectul 

generator de veriat 
Venitulanual 

încasat 

1. Venituri din salarii 	 • 	 • 

1.1.Titular _____________  

/LCţ l 
. 

1.2. Soţ/soţie • 

cotmfi
l- oo 

1.3.Copii  

2. Venituri din activităţi independente  

2.1. Titular  

2.2. Soţ/soţie  

3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor  

3.1. Titular  

3.2. Soţ/soţie  

4. Veiiituri din investi ţii 	 • _________________________ ____________ ____________________________ 

4.1. Titular  

4.2. Soţ/soţie  

5. Venituri din pensii  

5.1. Titular 	 .• 	 . 	 •• ______________ __________________ ___________ 

o 	fe 
52. Soţ/so ţie  

6 	Venitui i din aclivităţz agi ico/e 

6. 1. Titular  

6.2.  



T --  - 	 ia 	 TV1i1 flu & 

€u. 	re izt.niu1 
].:geiitilciit . 

-. 	flili1ri cliii premii şiiin jC1Wi de nii,c 

7.1. Titular  

7.2. Soţ/soţie  

7.3.Copii  

8.1.Titular  

8.2. Soţ/soţie  

8.3.Copii  

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatc 
caracterul incomplet aI datelor nien ţionate. 

Data coiupletării 



o. 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatu1/Sub ş 1ata,. 	/Vj7l_)/?V(tt 	 , avâad fc ţ ii 
de la 

CNP 	Ô 1/6 	/iO 	, domiciliul 7_/C€J-E î&&,-,V&3 	( s 

cunoseâud prevederile art. 326 diu Codul penal privind falsul în deelara ţii, deelar pe propria răspundere: 

foi 

Untatea 
- denumirea şi adresa 

Nr, de părţ i 
Calitatea deţinută 	sociale sau 

de acţiuni 

Valoarea tot 
pă[ ţîlor so 

ş i/sau a acţiunilor 

MM' Unitatea 	 Calitatea deţinută  
- denumirea ş i adresa - 

Valoarea beneficii10 

2.1 

3.1 ...... 

( 

, uM 

J uui u 

51 Bclde 	n1a 	nie1e. 	Listiiuţia 	dpi 	Tipu 	 Du 
JdL1na ş 	tsa 	 ( 	 cafost 	- 	 contract1ui 	mcheiaii 	ui 	- 	 ioLka 	- 

1 



denumiia şi îflcdinat contituIui coi 
adresa caul  

Titular 	. 

So/soţie 	. 

Rudedeglu1 letitulaului 

Soc a1&Poaaă fizică  
au ă/Asociaţii f1ia1e/Cabinete 

ietă i 
ciiIena1esau9acie ă i civile 
pona1e iii 	n ăcae 
desf4oprofé%adeax)cat/ 

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe liriie ascenderită  ş i copii pe linie descendentă. 
2)  Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneflciarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titu1aiu L 

soţulisoţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se dec]ară  contractole 
societăţilor conierciale pe acţiuni la care declarantul împreun ă  cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţ iri de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor. 

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

Data completării 

2 
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