
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 având func ţia 
de 
	

la 

CNP 	2b?2G/32 
	

doiiiiciliul 	TC,u Ci ' , 	 lID Cj 
fU- 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
câ îlnpreună  cu fami1ia 1  deţin urmă toarele: 

* 1) Prin familie se înţelege soţullsoţia ş i copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele af1ate 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 
extraviiane, dacă  se află  în circuitul civil. 

*2) La 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 voi- declara inclusiv cele af1ate în alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: (î) apartarnent; (2) cas ă  de Iocuit; (3) cas ă  de vacanţă ; (4) spa ţ ii comerciale/dc 
producţie. 

*2) La Titular se rnen ţ ionează, 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 mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Natura Mirca r. (lc l)ucli i Anul de f1)ricz0c \1 ud ul 	lc dobncIire 

c v c. 

2. Bunuri sub forină  de metale preţioase, bijuterii,, obiecte de artă  şi de cult, colecţii de artă  şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patriinouiul cultural na ţional sau universal, a căror valoare 
însuniată  depăşeşte 5.000 de euro 

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

la momentul declarării. 
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111. Bunuri mobilc, a c ăror valoare depăşcş te 3.000 de euro fiecarc, ş i buiiuri iniobiIe înstră iiiate în 
ultimcle 12 Iuni 
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1V. 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 institu ţii financiare din str ăinătate. 

-- 	1nstituie administrează  
i_adresaacesteia 	j J - 	- 	- 	-- 

l)ili l 	111 	IlluIt )1(l 	I4) 	11 	1 

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

• 	2. Plasamente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însuinată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate. 
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*Caregcriile iiilicate sun1 (1) Iiârlii de valoaie deţiîn.le itluri de siai,. certJjica1e. obligaliuni; (2) 
acţiuiii SOU părji sociaie îU societăji coineiciale; ($) î1iprumv1uri acordatC î11 riunie persoial. 



3. AIte active produc ătoare de venjturj nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

an: 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în str ăinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achizi ţionate în sistem leasiug şi altc 

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

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele f1nanciare acumulate în str ăinătate. 
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Contrcttînnu1 f 	Scadcutla 

vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţioiiate faţă  de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, coinpaniilsocietăţi naţionale sau 
institu ţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 
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1.1. Titular  

Sursa venitulu.i: 
nuiiek. adresa 

servicitil iict:t/Uliec1u1 
eiierator cle viit 

Veiiitul 	u 

iiic.sat 

1.2. Soţ /soţie 

13. Copii  

*Se  cAcepteazét de la declarai-e cadourile şi lrataţ iile vzualepriinile dii paitea rudelor de gi-adul Jş i i 11leci 



vII. Venituri ale declarantului ş i ale rnembrilor să i 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. 
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1.1. Titular  

12. So ţ/soţie  

1.3.Copii  

2 Venitui i din acf!vIto(!eezdenfe  

2.1. Titular  

2.2. Soţ!soţie  

3;Jciziiuri dzo cel!ajo]osilz(ei hunurilor 

3.1.Titular  

3.2. Soţ/soţie  

I 	I 	el!!u! l 

4.1. Titular  

4.2. Soţ!soţie  

pà  

5.1.Titular  

5.2. Soţ/soţ ie  

6.Venittii 	Iii oc1i1i8( i 	ei 	ic 

6. 1. Titular  

6.2. Soţ/soţie  
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C • 	 • a realizat ve •: 	• 	 .tul 	
Sui-saveriitului: 

ine 	 iii 	. 	 •: 	 . 

\uine, adresa 
Scrviciul prestat/obiectul 

. 	 .. 	 . 	 . 	 .. 
gcnerator dc veuit 

Venitul anual 
• incasat 

7. Venitw-i din premii şi dinjocuri de nOi-OC 

7.1. Tituiar - 

7.2. Soţ/soţie .-. 

7.3. Copii  

8 Venituri din alte siirse 

8.1. Titular 

8.2. So ţ/soţie  

8.3. Copii  

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

Data completării 
	

Seninătura 
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O. 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 1,r4— 	 . 	, având funcţia 
de 	la 	(J 14- 	, 

CNP 	 2C. 	, domiciliul 	 f 	î2. 

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

r-j--. 	i t s iii actionar la sociciâtil i LOlfltl ii ik culiIJ) iiiii/ietăţ i n i ţ iuii.iIc iii 	itu ţii (1c ii tlit 	iuJ)ur1 de 
ers e 	oanicprec1i1.ş i meinbru Înias 	aţii,fun1aţia sau alte organ..i ţaineguveri1ainentalc: 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - 

Calitatea de ţinuta 
Nr. de părţ i 
sociale sau 

. 
de acţiunl 

Valoarea total ă  a 
parţilor sociaie 

şi/sau a acţiunilor 

2. (2 	Jitilea de meinIru în oranele de eon(juccre, adn,inistia,e 	i control aie 	cie1 ăţ iIor coinercialc, ale 
reiilor autonolne, alc conipaniilorlsociet ă tilor iiaiona1c, alc instituiilor de cre(lit, ale grupurilor de inercs 
ccouoiiic ale asocaii1or siu fu zidaiiJor or___ea1torpî.anîzaţîi  

Unitatea 	
. 	Calitatea deţinuta 	Valoarea benefcii1or 

- denumirea şi adresa - 
2.1 

3. Ca1itateade membru îa 	dru1socaţiilorprofesiona1e şi/auindicaie 
3.1...... 

. (....aiitatci (lc il](Iill)ru 111 ur:i1]uic (1C tiiUiiccre, ac1nll1il,11 - 11*c si c0111r01. rclriiniitc s:lu llcrclrlm]iie, 

cIc ţ ntii 	i tadrtil p i i(JtI& t j&olitice, f.in&p &Ittiinit ă si dcnuinii 	p iitidului poiitiu 

4. 1...... 

5 Conti ce ine1ttsi uuIe dc astsui ţă  juz idică , eousult iii ţ i jui idică , coiu11anf ş i cn ile, ob ţniiite oii afiate 

în ( i i lare îz tnnpul e.uieitiii ite ţ it1or, ivaiidatcloi s:iu dériipit ăti1i publice liu iTltttc dû, la bngeittl dc. 

si ifoal ş i diii fondui zcteine 011 îiic1iciat cu .oaet ăţ i coriicrcialc c.0 c2pltal (lC stt sau iiridc statul .stu 

1(..iOiJ)i TJ jozat1/zniI)o1it1 

51 Bcnici:iu de cori1t nuneIe, 	 stitaia 	ceduiaprin 	Tipul 	Data 	Drnta ] Vaoaira 

&dii adresa 	 conractaniă: 	caiafost 	coniactu1ui 	cbeieri 	con1actuIui 	totaiă  a 



- 
diurniia şi încidinai conilui conai]ui 

adîsa  
l l[LJld1 . 

- 

Soţ soie 	. 

Rucie degtadul jI)  aietiiulanilui 

Soci ăţi cometiaIe/Peioană fizică  
autori2atătAsoci4i iămi1ia1e/Cabe 

dividua1e,cabeteasociale, sc ăţi 
civilepiofesionalesau socielăţi civile 
plDfesionalecu răspundete1imităcat 
des1aş 1ăpio1isiadeavocat/Cani2aţii 
negu1e/Fundaţii/Asociaţii 

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I ob ţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor comerciale pe ac ţiuni la 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 dobndire a acţiunilor. 

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

Data completării 
	

Semnă  ra 
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