
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	\U Wî E 	 .j l\ - 	 , având funcţia 
de 	 ţ j 	IC3F 	la 	(o 	 tI7 

CNP Mi 	 domieiliul 
_i - 

cunascândprevederi1e art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie r ăspundere 
că  împreună  cu famiIia deţin următoarele: 

* 1) Prin familie se în ţelege soţul/soţ ia ş i copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

Adresa saii zona Categoria 
Anul 

. 	 .. Suprafaţa 
dobandrii  

Cota- Modul d 
. 

,> Titularul 

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

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

2. Clădiri 

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

Adresà sau zona Categoria 
A,u1 

. 

c1obndiraa 
Suprafat 

Cota- 
pă rte 

Modul tk 
. 

dolandare  
2) Titularul 

u 

- 



* Categoriilc indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de Iocuit; (3) casă  de vacanţă ; (4) spaţ ii comerciale/de 
producţ ie. 

*2) La Titular se men ţ ionează, în cazul bunurilor proprii, nurnele proprietarului (titularul, 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 mijloace de transport 

care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii 

Natui a Mai ca Nr de bucăţ i Anul de fabricatie Modnl de dobândire 

2. Bunuri sub formă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă  ş i de cult, colec ţii de artă  ş i 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare 
însumată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor menţiona toate bunurile af1ate în proprietate, indiferent dac ă  ele se află  sau nu pe teritoriul României 

Ia momentul declarării. 

Descrieie suiaar ă 	 \nul dobândirii 	 Valoarea estimată  

111. Bunuri mobile, a c ăror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstră inate în 
ultimele 12 luni 

Vqlùareà 



Iv. Active financiare 

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

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau institu ţii financiare din stră inătate. 

Institu ţ ia cai e administrcază  
şi_adresa_acestcia  Tipu1 Valuta Desiiis în anul So1d/a1oare Ia zi 

*categoriile  indicate swit: (1) cont curent sau ecliivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
ecliivalente; (3) fonduri de investi ţii sau eclzivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anterior). 

2. Plasamente, investi ţii directe ş i împrumuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv investi ţ iile ş i participările în străinătate. 

Einitent titlu/societateaîn car&persoana este 
ac,tionar sau asociat/beneficiar cle impruinut Tipu1 

Număr cle titluri/ 
 cota de participare  

Valoarea totala Ia zJ 

*Cate)riilp il7dicate sui,i.-  (J) 1i1-1ii de va/oii -e de ţirnrte (lillmi de stal, certieale oliligaţiuni,); (2) 
acizriii sau pări sccia!e în soeietai co/1e,cia/; (3 	;ip1un1lllt.ri acordate î;i ntinze pers()izai. 



3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 
.......................................................................................................................................... 

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

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

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

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

asemenea bunuri, dacă  valoarea însumată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Creditor 	Contractat,în anul 	Scadent la 	 Valoare 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate fa ţă  de valoarea de pia ţă , din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societ ăţi naţionale sau 
institu ţii publice româneşti sau stră ine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

Cine â.realizateni ţul 
Sursa venitului: 
numele;.adresa 

Serviciul .p ►•estat/O.liiectul 
generator de:venit 

Venitul : anual 
înca şât 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţ ie 

1.3. Copi: 

*Se eacepteazcr de la declai°are cadourile şi trata/iile uzuale prinvite din partea rudelor de gradul Iş i al 11-lea. 

4 



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 ă rile ş i completările ulterioare) 

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

Cine a realizat venitul : 	• 

. 	. 

• 	• Sursa veiiitului: 
. 	numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul. 
generator de venit.... 

Veiitu1 anual 
încasat 

1 Venituri din salarii 	 • 

1.1.Titular  U 

1.2. Soţ/soţie  

1.3. Copii  

2. Venituri din atiităţi independente 	 • 	 _______________________ _____________ 

2.1. Titular  

2.2. Soţ/so ţie  

3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor  

3. 1. Titular • _______________________ _____________ 

3.2. Soţ/soţ ie  

4. Venituri din investi ţii 	. 	 • 	_______________ 

4.1.Titular 	 •- Ţ  ________________ _________ 

4.2. Soţ/so ţie  

5. Venitui -i dinpensii 	 • • 	 ________________________ ______________ 

5.1. Titular  

5.2. Soţ/soţ ie  

6 Vernturz dzn atn zt ăţz agricole  

6.1. Titular  



. Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: 

. 

Nuine, adresa 
Serviciul prestat/obiectul 

. generator de venit 
Venitul an• ual 

incasat 
7. Venituri dinpremii şi dinjocuri de noroc 

7.1.Titu1ar  

7.2. So ţlsoţie  

7.3. Copii  

8. Venituri din alte surse 

8.1.Titular  

8.2. Soţ/soţie  

8.3. Copii  

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

Data completării 	 Semnătu~4 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, ţ  j ÎE 	U 	-Â ?j - 	LC 	 , având func ţia 
de EQ 	 Ia 

CNP 2-%  , domiciliul  

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

1 	Asociat sau ai ţiouar Ia societâti coineicaale, conipania/ociet ăţa na ţionale, intatu ţai dc credjt, gaupuri de 
anteres _economii, pi ecum şi rnembru în asocia ţii, funda ţu sau alte organiza ţii neguveanamentale 

ni a ea 
- denumirea ş i adresa - Calitatea de ţinută  

Nr. de părţ i 
sociale sau  de acţiuni 

Vaoarea total ă  a 
părţilor sociale 

ş i/sau a acţiunilor 

2 Ca1itatea dc membru în organele de conducere, administrare şi control ale 	ocietăţilor couierciak, ale 
rigiiloi autonorne, ale coinpanai1or/ocictăţ ilor naţionale, ale uistitu ţiilor de crcdit, ak grupui alor de interes 

onomic, ale asocaaţuloI sau funda ţailor ori ale altor organaza ţii neguvernainentale  
Unitatea 

- denumirea ş i adresa - 
Calitatea deţinuta Valoarea beneficiilor 

2.1 

3.Calitateade_meanbru_încadruJ aso 	 sindicale  
3.1 

4 	Calitatea de inembru în orginele de conducere, adiiurustraac ş i control, retribuatc sau neretaibuate, 
deţinute în cadrul partidelor polilice, functaa dc ţinuti ş i 	entiiù irea 	tidultii polatic  
4.1...... 

5. Contracte,înclusiv cele de 	iten ţă  juridică , consultan ţă  juridică, coiisultan ţă  ş i civile, obţinutc ori aflate 
îu derul ii 	îi finiptil eercit ă ria fwitaiJor,  inandatelor saii demnil ăţ lor puil ce fiiianlate de 1a bugetaal de 
tat, 1ocJ 	i dii fondui i c1ernc or încheiate cu socau1 ţi comerale 	u capital de stat s2v und. stat 1 este 

t.( ţ ionJl rtaap 	tar/rniiotar 
nuj - 	 - 	Prox Ţ 	p 	DtT 

pune1/d.umiea ş  adrsa 	J 	ca: 	cae a 1t J 	onractiil; 	înoheici 	coiai 	lot1 j a 

• 



denurniia şi înciedinţat contraciului coniractului 
adresa conlractul  

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

Soţ soţie............... 

Rude dedu1 1a1eiuhu1ui 

Societăţi comeiia1ePeioană fizică  
autoiizată/Asociaţii 1mi1ia1eCabinete 
individuale, cabete asociate, societ ăţi 
civile piufesionale sau societăţi civile 
piufesionale cu ră undeie 1imitatăcai 
desI şoarăpiufesiade avocat/Organizaţii 
nevemamena1eFda ţiiAsociaţ 2  

1  Prin rude de gradullse înţelege părinţi pe linie ascendent ă  ş i copii pe linie descendentă . 
2)  Se vor declara numele, denumirea ş i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută , titularul, 

soţul/soţia ş i rudele de gradul I ob ţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar ă  contractele 
societăţ ilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantul împreun ă  cu soţul/soţia ş i rudele de gradul I de ţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societ ăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor. 

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

Data completării 
	

Semnătur 
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