
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subseninata, 	 jLo?c 	 , avnd funcţia 
de Cr 	 Ia 	 - 

CNP 	jOoJ/ 	 , domiciliul /- 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  împreună  cu famiIia de ţin urmă toarele: 

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

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: (l) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă ; (5) alte categorii de terenuri 
cxtravilane, 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 în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: () apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) casă  de vacanţă ; (4) spa ţ ii comerciale/dc 

producţ ie. 
*2) La Titular se rnen ţionează, în cazul bunurilor proprii, nurnele proprietarului (titularul, so ţul/soţ ia, copilul), 

iar în cazul bunuriloi în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

11. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma ş iui agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatricul ării, potrivit Iegii 

ri 	 (ic btic1i 	1jiu1 de Ibrica ţ ie 1Iu1 	1c 	11)l1(IirC 	••: 

2. Bunuri sub fornaă  de inetale preţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colec ţii de artă  şi 
numismatică, obiecte care fac parte diii patriinoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare 
însumată  depăşeşte 5.000 de euro 

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

la momentul declarării. 

•Uscriere stimara Aiiul dbiiiirii 	 Vl:rc:i 	tiifl( 

111. Bunuri niobile, a căror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, ş i bunuri imobile înstrăinate în 
ultimelc 12 Iuni 
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IV. Active financiare 

1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investi ţii, forine echivalente de economisire şi 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 instituţii frnanciare din străinătate. 

- 	 Ins1itu ţiacrcidniinistrează  
i_adres 	aceteia  

T ipli 	1 1ti1i Dc ~C11îs în 	ui uI 1I1 	1u 	rc 

*categoriile  indicate sunt (1) cont curent sau ecJzivaleate (indusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fondw-i de investi ţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anterior). 

• 	2. Plasamente, investiţii directe şi îinprumuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însuniată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 
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*Cate (ror;ile  iizdicate .viz1 (i) Izdrlii de vaiozre dc(inz1e (iirluri de s.ttit, cei1tJîczie. obligajiunf,); (2) 

uc ţ iiizi uu ,o ă r(1 11,0CI3jiC !i!.sceta/;i couii-ciale; (3) îi1;prumiz? uri cordate îiz riumc? ersonai. 



3. AJte active produc ă toare de venituri nete, care însuinate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
a•n. . 

: 	 ::::.:::::: : ::::::::: ::::::::: 	 :::::::.:.::::.:: 	 .:::::::: ::::: 

NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele afate în str ăinătate. 

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

asemenea bunuri, dacă  valoarea însumat ă  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, organizaţii, societăţi coinerciale, regii autonome, coinpaniilsocietăţi naţionale sau 
institu ţii publice româneşti sau stră ine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

. 	 . 	- 
Cine 	ic 	1ii 	tniitil 

ursa venituluE 
ii n ntele. adresa 

ericitil pi(:i(/( )bicc(til 

eii cI:lt)r de veiii l 

Vcnilul 	nul 

i iicasat 

1.1.Titular 

1.2. So ţisoţie  

IJ.Copii 
 

*Se  excepteaz ă  de la declarare cadow-ile şi trataţiile uzuale priinile din partea ;-udeloi- de gradul I ş i âl 11-1.ea. 
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VII. Venituri ale declarantului 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 ă rile ş i completările ulterioare) 

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

. 	 iiri vili(u11i: 	 cviciuI pruiuclul 	Vuijiiul 	niiiil 
( 	ne 	i ruliii vcuittil 

- .!_!I1 	l(Il*_ 	l 	 (II(I 	1)I 	(k 	iji1 	 1tliJ,d1 

i:Venituridin.sa/a  

1.1.Titular  

(2 
1.2. Soţ/soţie  

1.3.Copii  

2.1.Titular  

2.2. Soţlsoţie  
- 

Jeni1uţ i dit 	darca/o1zn(ei huiziirz1q;i 

3. 1. Titular  

3.2. Soţ/soţie  

4 	( niiu, i (tzn znvti,  

4.1. Titular  

4.2. Soţ/soţie  

5. I (/]iIliTi (/i!1  

ezî 5.1.Titular  

5.2. Soţ/soţie  

6 	VenzizJ/ l (iZJZ 	ZLLl 	lli/ 	1 	( ((/( 

6. 1. Titular  

6.2. Soţ/soţie 	, . . 
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•. 
Cine a reaJizat venitul 

Sursa.venituJui: . 	 . 

Nune, adresa 
Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit 
Venitul anual 

, 

incasat 
7. Venituri diii prernii şi dinjocuri de noro.c . 	 . 	 . 

7.1.Titular  

7.2. Soso ţie  

7.3.Copii  

8. Veiiituri din aite surse 

8.2.Soţ/soţie  

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

Data coinpletării 



- ş 
	

-1  -3/0 ~ . o.  1~ (J ( ~L 

DECLARAŢ IE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 flO2- 	C( 	 , având funcţia 
de 	(or 	 Ia 	c) Pr - 

CNP 	ft tOO 9J 	, domiciliul  

r-7O &QC 

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

. 	 ()eJat sau aCiOflUr li OCiC(ă 1I c(),HerciaIe, compaiiii/ocict ăţi naţionale, institu ţii de credit, g rupuri de. 
•• 	c 	_____ 	cuemIiruîn a - 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - 

Calitatea deţinuta 
Nr. de părţ i 
sociale sau 

. 	 . 

de acţlunl 

Valoarea total ă  a 
parţilor sociale 
. 

ş1/sau a acţiuniior 

2. (l(atea de iuenibru îri oranele de conduccre, aJniinitrarc ş i conrol ale soci c tât(ilor cnicrci 	a]c 
regiilor autonone, alc con1paniIlor/()cietii1or iiionalc1 	le institu ţiilor dc credi(, ale ş ru1)uriIor de interes 
eonq1ntc, a1e aocuJor au fuudaai&or ori 	1e iIor 	iiiţu iieu 	ii.inin1ak - 

Unitatea 	
. 	Calitatea deţinută 	Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa—  
2.1  

3.Ca1t 	innb. 	r•ii 	s 	ţ IO:Totesioiale.şiisaiIsin. Ca Ie 	 - 	 - 	 - 

3. 1...... 

6,fTc —Tui 

-1. 	(a1itatci 	(Ic 	ll1(iflllU 	Îfl 	()IiIJUle 	LC 	cinducerc. 	 s i 	c((n ţ rd. 	rcriJiiitc 	iu 	nerctri1niiiv 

tiIlIt. 	:l. 	itil 	i11111 	) 	 l (1(1) 	(I 	1 	) 	iticc,_ furicii 	detiriut il(I..lillIiIH (. 	l_J)tit1dlUiO1t1L 
- 4.1 ......  

Cont 	cte,ii1ui 	i1 	. atiiti juridici, consul 	ui 	jurdică., cot 	u1tii 	ik, 	lintile 	ii 	iLitc 

n d1rc în trpri 	c 	n fuzic ţ 	1i, 	v 	tdatt1or - 	 i d. 	iitti oi 	pi!1t i fin ir1t1e dc 12 butu1 (11 
îî 	

1oc iJ 	diu -füf 1 dwri crni cz z îriclici zi. 	.. i 	.o(ieti(I coirieiciale ...ii ( 	pit t 	dc - 	 1 saii n zde 	1iztu 	cst 

5..1. Be 	Îcira) deco:zt naT>eie, 	]ns11i 	Pir:cduiap.iri 1 	Tipul 	Dita 	f 	Duiula 	Vaoa>a 

	

îr)Ch 	_centiucnto.aia 

i1 



- denurnira şi înctdinipt conliadului con1iactului 

adrsa coniiactul  

I IIJJLJI............... 

Sosoţie 	. 

Rude de gzdu1 jl)  aletitulaiului 

Soci ăţi comeiale/Pcoană zică  
autorizată/Asociaţii imiliale!Cabine 
individuale, cabinete asociale, societăţi 
civile pofesionale sau societăţi civile 
ptofesionalc cu râgpundere 1imi1ăcaî 

"râ 	avocatt(ni ţii 
negumamenlaIe/ Fundaţii/Asociaţi  

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 ş i rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctut 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni Ia care declarantul împreună  cu soţul/soţia şi rudete de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social aI societ ăţii, indiferent de inodul de dobndire a ac ţiunilor. 

Prezezita declara ţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet aI datelor xnenţionate. 

Data completării 
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