
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/SRbsemnata,  

de 	 _ 	la 	L7 
CNP 12~ 3& 	, domiciliul  

!rior 	12- 

având funcţia 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie r ăspundere 
că  împreună  cu famiIia 1  deţin următoarele: 

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

a u zona - 	 . 

Ceoria 
AnuI 

. 	 -. (Io1)4ndiIu 
. 

uprafaa 
_____ 

Co(a- jioJuI de 
dobandire 

Titularul 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă ; (5) alte categorii de terenuri 
cxtravi lane, dac ă  se af1ă  în circuitul civil. 

*2) La Titu1ar se menţionează  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 aflate în alte ţări. 

-u iou i C 	icoi 
do1diii 

iprf Cot 	VoduIde 
_Jitc 	doliuidue 
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* Categoriile indicate sunt: () apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) casă  de vacanţă ; (4) spa ţ ii comerciale/dc 
prod ucţ ie. 

*2) La Titular se men ţ ionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţ ia, 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 

itui 	i M iii t 	j i 	di 1ii(i AnuI dc fabrica ţie Mudul tk 	lob iiilii 

tee 

2. Bunuri sub forniă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colecţii de artă  ş i 

numismatică, obiecte care fac parte din patriinoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare 

însuinată  depăşeşte 5.000 de euro 

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

la momentul declarării. 

. 	 1)ecrier 	uivar Auul dobndirii Val:irca etirna1 ă  

111. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 dc euro fiecare, şi bunuri imobile înstră inate în 

ultimelc 12 luni 

Ntui a buuu1ii ) ita 
siaiirii 

un i 	 i 
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Iv. Active financiare 

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

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

l n1itu lii cied ministrează 	
- iadresaasteia r 	i vjt l)cc1i i 	în 	îi u l 1(1Jvl luirc 1 	/i 

*categoriile  indicate sunJ (1) conl curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţiî sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile ş i participările în străinătate. 

1l11It( B1 	l 111l1/4)((( (l(lît1 CzireI1444Z1 	(t( 
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*Catc,ţol.jj/e indicate szmL (i) Iiiiii ae vaioaîc c[c[iiinle (iitluri de stai, certfica1e. obliga(iwii); (2) 
acţ iuni sau părţi sociaie î17 socie(ă[i coiierciale; (3) împruiiivri acoidote îii ruine personai. 



3. AIte active produc ătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pc 
an: 

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

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii einise în beneficiul nnui ter ţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing ş i aite 

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

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acnmulate în str ăinătate. 

vI. Cadouri, servicii sau avaiitaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă , din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi coinerciale, regii autonome, conipauiilsociet ăţi naţionale sau 
instituţii publice roniâneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorulni, a c ăror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

.: 	 . 	. 
Cine 	ie1iî 	initu1 

. 

1.1.Titular 

vcnitului: 

niinicic. adresa 

, 

criciu l pr( 	lIObicc1u l 
ciicrator1c 	cnit 

Vcnit uI ui ul 

incasat 

1.2. Soţ/soţie  

1.3. Copi i 

*Se  excepteaz ă  de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de grachil i .yi c.ii i]-l.ea. 
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VIL Venituri ale declarantului şi ale membrilor s ă i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu moclific ările ş i completările ulterioare) 

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

Surmà Nc likaz[tu 	JSet-vici,.Ul.~:lprestat/ObiectuI Venilul ar ă ual 
( inc a realizat v eultul . 	 .• 	 . 

nune1e, adresa - 	 generator de venit 	incasat 
1 Venituri din salai u 

1.1.Titular  

1.2.Soţ/soţie 

Crl 	 5 
1.3. Copii  

2 Venzlui i din actzvil ăţi independezite 

2.1.Titular 	 l 

2.2. Soţ/soţie 

3 Venituri din cedareafolosznţei bwrnnloi 

3. 1. Titular 	 ) 

3.2. Soţ/soţie 

5.2. Soţ/soţie 

6 Venztui z dzn actn ztăţ i agi icole 

6.1.Titular 

6.2. Soţ/soţie 
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Cine a realizat venitul 	• 

. 	 . 	 . 	
. 

• 	

•. 	Sursa.vcnitului: . 

:Nume,adresa 
Serviciul prestat/obiectul 

generator. de venit 	. 

Venitul anua 
• 	 . 	 îucasat 	• 

7. Venituri dinpremii şi dinjocuri de noroc 	• 

7.1.Tituiar  

7.2. Soţ soţie  

7.3. Copii  

8 Venzturz din alte surse  

8.1. Titular  

8.2. Soţsoţie  

8.3. Copii  

Prezenta declaraţie constitiiie act public şi răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet aI datelor men ţionate. 

Data coinpletării 
	

Semnà 

2 .. 



C'  ~ / a 9 , c b:-. Z"(J- ( -~ 

DECLARAŢ IE DE INTERESE 

Subsemnatu1/Şubsemnata, , 
	 având func ţia 

de 	 la 	 • 7 
CNL 	domiciliul - 

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

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

lt) te res (__ouoIni.,pruIn ş i mtinbruîii ; ou 	u,funda ţ ii 	iu 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - 

Calitatea de ţinuta 
Nr. de părţ i 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală  a 
.. 

parţilor sociale 
. ş1/sau a acţiunilor 

2. Calilaica tle iIieIIll)ru ÎD organele de conduccre, adiuiiiislrare 	i control 	11c 	ocietiiilor coincrciale, a)e 

regiilor auîoiionie, ale colnJ)aniilor/societ ă(ilor ua ţiouale, ă le in1itu(iiIor de credit, ale grupurilor Je inercs 

.ccQuouu,a1c asociaţuJorsau..fundaix1or  orîale 	 - 	 - -- 

Unitatea 	 . 	 .. 

	

Calit.atea deţinuta 	Valoarea beneficiilor 
- denumirea şi adresa - 

2.1 

3a!itatea >de inenabru în cadrulasociaţiikorprofeionak şI/auiîidn.;k 	- 

3.1...... 

-l. (_Ili(atcJl dc tiiiiibiu 	II 	)F2J1Ii(lC (IC Coli(1[Jce1C 	Jl(JIflit1i.1raFC Ş J COI)tFd. rctiiluiitc sau 1iCttFii)1iilL. 

) t i 	- i 	i I 	it ideli l j)Olit)C( 1 ii ii 	de ţiuu 1 	i t1enuini ( 	Ţ ) 	11i)011tJc 

4.1...... 

. Conitte, inclt 	iv ccle tle asisteii ţă  jurit1ic, coiisiiitanta juridic ă , conu1ttrn1a 	i ci i1e ob ţ nute oi i t1te 

n ( 	riiare îu tuvl eeicitări ftincii ăor 	aa(Jac1or sau (1e.11luită tilor publiee fiain ţa1.c de h bue1ul de 
t, 10 a1 ş i 	in fouduri extei ne ori îiicl ciate Cu 	oeietă i cont i cialc cu c pital dc stai sau tui Ic statul (te 

aeion.ir n 	it.r/nIiubrin -: 	 ____________ 

5.1 Beoeciii j cle con1it nureie, 	 nsiitni. 	Pirceduia p;n 	Tipcl 	Data 	Daiaa 	Valoaira 
pnenuaurnun şi adresa 	conira.ctîi 	caivast 	conliadului 1 	încbeieiii 	conactuiu 	tC~al.â a 

1 



- 	

- denurniia ş i încndinţat conliaclului coniiactului 
adresa contiactul  

li1ulai 	• 

Soţ/soţie 	. 

Rude de gradul Ialeu1ui 

Soci ăţi comeria1e!Peisoană zică  
autorizată(Asociaţii fmi1ia1e!Cabinete 
individuale, cabineteasociate, scxietăţi 
civile piofesionale sau societăţi civile 
pnfesionale cu râqxndeœ 1iniitat ăcat 
desfaşcurăpîofesiade avocat/Cnizaţii 
nuveme!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 ob ţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţ ilor comerciale pe acţiuni 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 dobândire a ac ţiunilor.. 

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

Data coinpletării 

Y11,  

- 
.L, 
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