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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul1S,ubşeaiaa-ta, 	 A ţ/ 	,c7 -24 74/ 	 , având funcţia 
de Jo(J, 	 1 ? ţ / —  A ,-,2 

CNP 	domiciliul , 	7A7 	j 	4L ţ , ţ  ,/j/ 
&1, 	1ve. 	

- / 	 ? 	 / 
cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie r ăspundere 
că  împreună  cu fami1ia deţin următoarele: 

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

I. Bunuri imobile 

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

dresa 	,UI /()fl i 
- 

( 	 t.oii 
\nul 

dobandirit 
. 

Pi il l ţ l 
( utt- 
parte 

M4)(l U l (lC ,. 
dobaaidirc 

1 i(til Ht1l 

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

*2) La Titular 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 af1ate în alte ţări. 

Adi c 	u zon ( 	tegoiia nu1 , 
uprata1a 

Cott- 
parte 

MoJul de ,. dobandii-c  Tttu1tiai1 



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

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

11. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autotu ris me, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi ş i alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Natura Marca Nr de hrn ăţ i Anul de iabricaţ ic Modul Je dobndire 

y/  

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

NOTĂ : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă  ele se afl ă  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

I)escrieresurnară 	 Anul.dobândirii 	• 	 ViJuirca estirnată  

111. Bunuri mobile, a că ror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstră inate în 
u1tine1e 12 luni 

iturabuuuIui 
instratr±at _____ 

Da1i 
- u-istiainarii 

PetsoauaLillc caI 	-i 
uitraint  

Forrna 
Valoarea 



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 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau institu ţii financiare din străinătate. 

ş i adresa acesteia 	• 	 •..: 	• 	.. 	• 

lnstitu ţia care adininistrează 	
- 1 lJ)Ul 	aiuta 	Dechis în anul 	SoJd/valoaa e I i ii 

--- ------------- 

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

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

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate. 

Einitent titlu/societatea în care persoana cste. 	Nuinr de titluri/ 
cţionai sau asociat/beneficaar de iinpi umul 	 cota d pcipare 

• 	 . 	 1 11)111 	. 	... 	e... 
arti 	

! 	i1oaiea t()tIl 	ki ş i 

*cafegoriile  indicate svnt: (1) hârtii de valoare deţinvte (lilluri de stal, certij9cale, obligaţ iuni); (2) 
acţivni savpărli sociale în societăţi cornerciale; (3) îinprurnuturi acordale în nurncpersonal. 
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3. Alte active produc ătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

Se vor declara inclusiv cele aflate în str ăinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing ş i alte 

asemenea bunuri, dacă  valoarea însumată  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 primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă , 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 căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

	

. 	... 

( 	in 	t i 	i 	ltul 
........

iiit 	...... ni..  
ursa venitului: 

iiumele, adresa 
crviciu I prcstat/Obiect ii i 

gencrutor cle.•.veni•t.; 
Venitui aii ui1 

incasa.t 

1.1.Titular - 

1.2. Soţ/soţie  

1.3.Copii  

*Se  excepteaz ă  de la declarare cadourile şi trataţiile uzuaie prirnite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea. 
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vII. Venituri aie declarantului ş i ale membrilor s ă i de familie, realizate în ultiinul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare) 

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

ursa 	enitiiIui 	Servnil ic 	prclat/ObieTŢ  Venitul anial 
( inc a realizat 	cui ul 	 : 

uuinele, adresa 	 genei ator h veiiit 	 i 

l Venziuri din salarii 	 /  

1.1.Titular  

1.2. Soţ/soţie .4 ţ 	 l Jf 

1.3. Copii 

2 Venitui z din actzvilăţz zndependenle  

2.1.Titular  

2.2. Soţ/soţie  

3 Veniiui i din cedareafolosuzţei bunuriloi 

3.1. Titular  

3.2. Soţ/soţie  

4.1. Titular  

4.2. Soţ/soţie  

5.1.Titular  

5.2. Soţ/soţie  

6 	J1enztui z diii aclz ztăji agi i ole 

6.1. Titular  

62 Soţ/soţie  



• . 	 .. 	 Sursa venitului: 	. 

Cine a realizat venitul Nuine, adresa 
Serviciul prestat/obiectul 

genei •ator de venit 
Venitul anual 

iiicasat 

7. Venituri dinpremii şi dinjocuri de noroc 	• 	 • 	 • 	 • 

7.1.Titular  

7.2. Soţ/soţ ie  

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 men ţionate. 

Data completării 
	

Semnâtura 



-9 9/0 cp, D,(-, ~ 0 ~ 4-- 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

SubseinnatullSubsemiiata, 	 ,&,77r 	,//f7( 	 , având func ţia 
de 	Oj( 	 la 	 fl ţţ2 	74A/ 

CNP 	( /3OJ/i 2,/ -  domiciliul  
t( 	 - 

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

1. Asociat sau acţionar Ia societăţ i conierciaie, coinpaniiisocietă (i iia ţiunale. instit.u ţii de credit, grupiiri de 
intereseconomic, precuzn şi meinbru în asocia ţii, fundaţu saualtc_organizaţii_neguvernarnentale 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - 

Calitatea deţinuta 
Nr. de părţi 
sociale sau 

 
de acţiuni 

Valoarea totală  a 
. 

parţilor sociale 
ş i/sau a acţiunilor 

,- 

2. Calitatea de iiicziibru îll orgaiicle de eonduccre, adniinistrare şi control aic societâfflor comerciale, aIC 
rgii1oi autouoiue, aieeoinp anuloz IO( iitzilor naţion ik iie antitu ţii1ordecrdit aie grupu riloi cle inti i v 

. s.sJ $1 s5naass.,::.aas... 4S.5Js,taanflJl 	, a s.t.n. s.aatatts5aaJJ  n aas. 	sass,• J 	 5 	 •. J ..t.Ja. 5JJ tt4J5 

Calitatea deţinuta 

-- -- 

Valoarea beneficiilor 
Unitatea 

- denumirea şi adresa - 
2.1 

3.Caliţatea d.e.. na.abru . în cadrul aocia ţiilor...,p..ro.fesi..aaa1e şi./sa.0 sindicale 	. 	 .. 

3.1...... 

ateuf 	J ţ  

4. Cia1ittea du 	ineznbru în organele de coiiclucere, administrare ş i control, retribuiic s mi nuretribii ile. 

deţinutcînuadi iilpartideloi politzce, func ţza deţinută  şi Jenuiauea 	 - 	 - 

4.1 	 _v 

5 Coiitracte, zncIzisi 	cele de asiseii ţă  jurarlic., conuJtan ţă  juridică, consu1tanţ 	ş i civile, obţiniite ori aIate 
în Jerulai e îiI tzrnpzil exercit ăriz funLriilor, iand1elor sau deznzazt ăţilor pnblice finan ţate cic la bugetul de 
stat, 1o.aI Si dii1 fondui i externe orz îii1aciate cu soczet ţz couaez ciak cu capztal de stat sau unck statul cste 
a( ţ iofl 1  ra aioz  itar/inznorztar 
5.1 13efii1decontiact:nne1e, 	1---Ilrbilipa 
pn.riurne1e!dcnurniia şi adîesa contiactarită  

Turapi 
cai 

F 	1i1 
co1ul 

Datq,j 	Daiata 	Va1oaia 
încheieiJcontiaclu1ui j 	totaiăa 

1 



denurniia şi înciedinţat conliaclului conliactului 
acsa cciI  

tu1ar............... 

Soţ/soţie............... 

Rude degradul I»aletitulanilui  

Societăţi comia1&Poană izică  
aurizată/Asociaţii imiIia1e/Cabin 
individuale, cabinete 	sxietăţi 
civ1episiona1e sau socidăţi civile 
pnsna1ecu râTundere 

neguvemamena1e/FAciaţii  

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă  şi copii pe linie descendent ă . 
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 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantul împreun ă  cu soţul/soţia ş i rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul sociai al societ ăţii, indiferent de modul de dobndire a ac ţiunilor. 

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

Data completării 
	

Semnăt ra 

.. 
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