
/or.   A o f ~- 

DECLARAŢIE DE AVERE 	: 

SubsenatU1tSUbSemnata, 	_______________________________________ 
, având funcţia 

de 	o-E 	 la 

CNP 	____________ 
, domiciliul - 

 

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

că  împreună  cu familia» deţin  următoarele 

* 1) Prin farnilie se înţelege soţullsoţia şî copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

L Bunuri imobîle 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

"S", MI j ngme 
MI 

* Categoriile indicate sunt: (1) 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 se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), 

iar în cazul bunurilor îri coproprîetate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

2. Clăcliri 

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

FIIIIII,  ~I!  1-1  

/.L 2rE O 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacanţă ; (4) spaţii cornerciale/de 

producţ ie. 
*2) La Titular se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularui, so ţul/soţia, copi1uI) 

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

11. Bunuri mobile 
i. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ina şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transpor 

care sunt supuse înnxatriculârii, potrivit legii 

2, Bunuri sub form ă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colecţii de artă  ş i 

numîsmatică , obiecte care fac parte din patrimoniul culturat naţional sau universal, a c ăror va1oar 

însuinată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă  ele se află  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

HI. Buxiuri inobile, a căror valoare depăşeş te 3.000 de euro fiecare, ş i bunurî imobile înstrăinate 

ultimele 12 Iuni 
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Iv. Active fivanciare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de econon-iisire ş i investii-
inclusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea însumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele afate în b ănci sau instituţii firianciare din str ăinătate. 

*categoriize  indicate sunt: (1) cont curent sau eclzivalente (inclusiv card); (2) dejozit 1,ancai- sai 
echivalente; (3) fonduri de investi ţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sistezne cil  
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijîscal anlerior). 

2. Piasamente, investiţii directe şi înipriiinuturi acordate, dacă  valoarea de pia ţă  însumată  a tuturof .  
acestora depăşeşte 5.00 de euro 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv investi ţ iile şi participărîle în străinătate. 

le  là 

*CategQz.iile indicat sunt: (]) Jv,-tii de valoaîe dcţii-iute (tifluri de stat, cer1cate, obligaţiuiii); (2) 
acţ iuiii saiijăr/i socialc îii socielăfi coznezciale,- (3,) îinprw-nufziz-i acordate în zizime personaL 



3. Alte aetive produc ătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentu! a 5.000 de euro pe 

an
.......................................................... 

	
........................................................'.................. 

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

V. Datorii 	 bunuri achizi ~ionate în sistem leasing şi alte 

Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, 

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

NOTĂ : 
nc1,iGiv nasivele financiare acurnulate în str ăinătate. 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea ae piai.a, uAi 

partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autroa~~
lmdeco ~r~ a s

ocietăţ 
 heltuieliaalt 	lel ~ieciî'  

instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, ga  

,-p1i 	nuaiatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

*Se excepteaz ă  de la declarare cadourile şr ir'ataţiile u.zuale prirnite diri partea rz{delor de gradul Işi al 



VII. Venituri ale declarantului şi ale inexnbrilor s ăi de familie, realizate în ultimul an fiscal îneîei 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioarc) 

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

1 	V 	uidir $a[a1ii 	:, 	 • 	:. 	 • 	. 	: 	. 	 • 	 • 

1.1.Titular  

1.2. Soţlsoţie  

13.Copii  

.2 Ventur din activi ăţi indq.eneite 

2.1. Titular  

2.2. SoţJsoţie  

•;.. 	: 	:.. 	: 

3.1. Titular  

3.2. Soţ soţie  

4.1. Titular  

4.2. So ţJsoţie . 

5 Venztui z dzp.ensii  
5.1.Titular 

5.2. Soţ!so ţie  

6 Venzi i din 	ctJ.tă.t, g zcok 
6.. Titutar  

6.2. Soţ!soţ i 



Cznc a 	LJlIi tt qt.Iii ţUl 
; 	 • 	 : 	:. 	•: 	: 	

• 	 • 	 .: 	 : 

ur,a 	.iiitu1iii 
.\uine,adrcsa, 

n ii.ilpi 	t t/ohi€ttuI 	Viital 	i 

. giiicratord 	vvnit 	• 

7. J eniruri Lhn prenzii •i 1i;1 j)CiWi de FW(o 

7.1.Titular  

7.2. Soţlsoţie  

7.3. Copi 

8.1. Titular  

.2. Soţlsoţie  

8.3. Copii  

Prezenta deelara ţie constituie act public şi răspund potrivit )egii penale pentru inexactitatea si 

caracterul inconiplet aI datelor nienţionate. 

Data coinpletării 
	

Seninătura 

. ......... 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subseinnatul/Subseinnata, 	 având funcţ ia 

de 
	 la  

CNP 	 domiciliul 	TE C 	 ECC) 	 -- 

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

Feu 

Nr, de părţ i 	Valoarea totai 
Unitatea Calitatea deţinută 	sociale sau 	părţilor socic 

- denumirea şi adresa 
- de acţiuni 	ş ilsau a acţiwi1u. 

1. 1 ...... - 

Unitatea 	 Calitatea deţinută  Valoarea beneticiilor 
- denumirea ş i adresa - 

2.1 ......  

3.1 ...... 

. iu 	 e a b şci 

Mi 

51 Bcdc ntac: iî.iiiiele. 	Istituţ a 	Jduiajir 	Tipu 	j 	Data 	Duiata 
idurnias 	isa 	 actiilă : 	cafo 	nitlui j 	CheIi 	itu1ui 	totai 

D1 



denumiia şi Îna!inţat conlradui conului. 
adresa cul  

Tîtular 	. 

PdegtuiI»a1etitu1aiu1ui 

Socicialc/Poană iizică  
a"zatWAsoci4iftnilial(YCàbbete  

dividuale, c bineteasciate, &cieti 
civi1ea1esaus4civi1e  

oadeacaaniza ţii 

1)Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie 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 obţin contracte, aşa cuiii sunt definite Ia punctul 5. Nu se declară  contracek-
societăţilor comerciale pe acţîuni Ia care declarantul împreună  cu soţuL/soţia şi rudele de gradul I deţin n-iai puţin dc 
5% din capitalul social al societ ăţii, indiferent cle modul de dobândire a ac ţiunilor. 

Prezenta declara ţie constituie aet public şi răspund potrivit Ieg[i penale pentru inexactitae 
caracterul incoinplet al datelor menlionate. 

Data completării 
	

Seiunătura 
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