or.
DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata,
de

,k.î7&

//
/7
la /3/7 , — cJ4 Ţ 7Uci

, domiciliul

CNP

7.j

./ii..

A1.

, având funcţia

-

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

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

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

Adresa sau zona

le-

/

9/J/J/

j

6i(

Anul
..
dobandirii

#i/

/s(

Suprafaa

Cota-

V
92 j

1oduIe
dobaadire
7g91

I25

Ş.

lJ4Q

Titularul

///9
/

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dac ă se af1 ă în circuitul civil.
*2) La Titular se rnenţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul!soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
2. Clădiri

NOT Ă :
Se vcr dcclara inclusiv cele af1ate în alte ţări.
Adresa ai zoia

i.

Cteoorii

Ara il

Suprafa ţa

Cot-

_____ ____

]odu1 de
dobandar

Ttu1aru

2)

* Categoiiile indicate sunt:

() apartament; (2) cas ă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii cornercialelde

producţie.
*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.
11. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii
Natura

Nr de bucăţi

Marca

Modul de dobândire

Anulde fabrîcaţie

,-.

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

NOT Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă ele se af1ă sau nu pe teritoriul României
Ia momentul declar ării.
Descriere sumară

Va1area estimat ă

Anul dobândiria

111. Bunuri mobile, a e ăror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ltiiiee 12 luni
Natura buntiuj •
aistraiiiat

: Data ::..
irtrain irii

s

cătic
insti arat

-

•S

..

iiatraa ţaru

Vaoare

.:

Iv. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire
inclusiv cardurile de credit, dac ă valoarea însumat ă a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro

şi investire,

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate îri bănci sau instituţii f1nanciare din str ăinătate.
Institu ţia care adininistreaz ă
şi adresa acesteia

T i pH l*

Valuta Descnis in aiiul

Soldlvaloare la zi

*ca tegoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (înclusiv card); (2) depozit bancar sau
ecliivalente; (3) fonduri de investi ţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijiscalanterior).
2. Plasamente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dac ă valoarea de pia ţă însumat ă a tuturor
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi particîpările în str ăinătate.
Emitent titlutsocietatea în care peroan este
.
actionar sau asocaatlbeuefici ai - tie iiiiriiinut

..

1 ipul

.

• Numâr dc iitluri/
..
cota de ţ aricipare

Valoarea totla Ii zi

CcitgoiiY ince1e •un:: t]) haIf c cloai-e (1([inut (fit1irF de staf, cerilcae, i1igaţ il.1 i,; (2)
wi i olci(:l3 în ;niine jrsonal.
ii€ : si i
sU(iOi( îi socie1i eoi;erc1e. (3) îmji iî

3 Alte active produc ătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivaientul a 5.000 de euro pe
an:

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în str ăinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, buuuri achizi ţionate în sistem Ieasing şi alte
asemenea bunuri, dac ă valoarea însumat ă a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăinătate.
Creditor

ţ Contractat în anul ţ

Scadent Ia

Vaioare

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 autouoine, companiilsociet ăţi uaţionale sau
institu ţii publice române şti sau str ăine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decont ări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individual ă dep ăşeşte 500 de euro *
Ciiic :i rcaliyat cnitu1

f

ur,a veuitului:
uunicle, adresa

Servicinl prcit1Obie ctu1
#eneralor de venit

Venilul annal
încaat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

13. Copii

*Se excepleaz ă de lcr deciiiare caciom-iie i irala[iile uzuale priiiite din partea rudelor de gradul J

,4

şi al 11-!e

J

VII. Venituri ale declarantului ş i aie membrilor s ă i de familie, realizate în ultimui an fiscal încheiat
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ă rile şi complet ările ulterioare)
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate.
Cine a realizat venitul
1 Venitui i din salarii
1.1. Titular

1.2. So/so ţie
13. Copii
2 Venztuz z dzn actzvzt ăţz zndej,en,deate
2.1. Titular
2.2. So ţ!soţie

3 Venztui i dzn cedareafo1osiez Jiuinirzlor
3.1. Titular
32. So ţ/soţie
4 Venituri din znvestz ţii
4.1. Titular
4.2. So ţ/soţie
5 Vemturi dinpensiz
5]Titu]ar
5.2. Soţ/soţ ie

6 Veizitui z driz acfnztaţr agriccle

6.1. Titular

5.2._S ţisc ţ

Sursa venitu1u nuinele,adresa

prestat/Obiectul
generatorievenat: -

Servjcju1

Venitul anual

incasat

Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
Nume, adresa

Serviciul prestatlobiectul
generator evenit

Venitnl anual
încasat

J ni1uri din preinii şi dinjoeuri de noroe

7.1. Titular
7.2. So ţlsoţie
7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.. Titular
8.2. So ţlsoţie
83. Copii

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

Data compietării

(

,

o

r.

YO ~ ~-

DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsernnata,
de
CNP

,//// L-

k ţ I7

având func ţia

Ia A (1ci
domiciliul

.cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau acţionar Ia societăţi comerciale, coanpaiiiilsociet ăţi naţiona1e, : stituţii decrelit, grupuri de
interes econonaic, precuin şi ineinbru îai asociaţii, fundaţii 41teoiganiiaţiiigerna.ineuta1e:.
Nr. de părţi
Valoarea total ă a
Unitatea
Calitatea deţinuta
sociale sau
parţilor sociale
denumirea şi adresa
de acţiuni
şi/sau a acţiunilor
-

-

.

.

.

.

2 Calitatea de ineinbru îu oigaiiele dc coiaducere,
ininistrare a control ale societăţilor coinerciale, ale
regailor autononae, ale coanpauulorIsociet ăţior naţaonak ik anstilutiilor cI crcdit, ale grupuri.Ior de intcres
econonaic, ale asocia ţiilor sau fundaţiilor ora ale altor oi gautcaii negu ernainentale
Unitatea
Calitatea deţinuta
Valoarea benefcii1or
denumirea şi adresa
2.1
-

-

3. Calitateade.ni.eanbruîn .cadrIasocia ţi

profesionaI,:i/sauica:•:•. ţ:

.

• .

iit. ş i co
4. Calltatea de
nbru în .•organete.e ;ondur
:tiit
detarute îr cadrul pi trdeior polatace, lunetaa detinnt ă şi denunnrea pariu.1iiIjoltac
4.1 ......

sau

:

..

tribiiite,

Conracte, inclusiv cele de asisten ţă. juridică. consultanţă juridică,consultă nţă i civile, obţinut ori aflate
ir clerLI3re în tainpul eercitrn fuuct iloi, rrandate1or su denaaiit ăţa!or public fnantate de Ia bugetu cic
%at Io aI ş di i. foridura etea r. ora îiic1eaate cu societă i comecaa1e cu capatal de stat satfuÈde statul etc
.

prurii

iirea

1ntta
ccn:

L

ranin
aafst

T.pu1
corat.iui

Oata
:cheirii

Da.:aata
conrxtul.ii

Vao
toa ă a

denurnirea şi

adi
Tituiar.

Sot!soţie

Rude de gradul

încredinţat

ecnlractului

COflt[aCtuJLi

con1actu

.

.

ale titularului

Societăţi comeiia1c/Peană fizică
auzată/Asociaţii milia1e/Cabinete
indidua1e, eabeteasociate, societăţi
c1e piofesionale sau soci ăţi civile
piofesioriale cu ràgxmdeœ 1irni1at ăcat
des! şoară piofesiade avocat/ Oni2aţii
neen
F/Aciaţii2
Prin rude de gradul Ise înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
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, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantul împreun ă cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1 deţin mai puţin de
5% din capitalul social aI societ ăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.
2)

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

Data coinpletării

.................
Semtr
: ..................

7Z

