
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatu1/Subsemat , 	(,9-,Ve# 	971/,1 	 , având funcţia 
de 	 Ia 	AJ 

CNP 	 ____ domiciliul  
1S 

cunoscând revederi1e art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  împreună  cu fami1ia 1  deţin următoarele: 

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi 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: (1) agricql; (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 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 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartarnent; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacanţă ; (4) spaţii comerciale/de 
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 nurnele coproprietarilor. 

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Natura 	 Marca Nr. de bucăţ i Anul de fabrica ţ ie Mod1 de dobândire 

2. Bunuri sub formă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă  ş i de cult, colec ţii 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 află  sau nu pe teritoriul României 

la mornentul declarării. 

J)cscricrc suiriari Anu J (1o1Jtn(]irii 	 VIrc 	csti in&t 

111. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 Iuni 
- 	
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Iv. Active financiare 

1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire şi 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. 

nsittia caie aaininistrează  Tipu1 ş i adresa accsteia  
VaIui l)eschis in allul SoId/valoaiela zi 

*categoriile  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 anuluijiscal anterior). 

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

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate. 
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*categoriile  indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certjicate, obligaţiuni), (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) îrnprumuturi acordate în nurne personal. 
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3. AIte 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 ăinătate. 

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

asemenea bunuri, dac ă  valoarea însumată  a tuturor acestora depăş eşte 5.000 de euro 

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

(rţ ditor 	 Contractat în anul 	Scadent Li 	 Vi1oare 

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 străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individual ă  depăşeşte 500 de euro* 

.  

( inc 	t realii it yeniitii 
Sursa 	enitu1ui: 
nunc1c. :drei 

1.1. Titular  

Servicitil prestat/Obiectul 
. 

eticritr de 	enit 
enitu1 anuil 

ineasit 

1.2. Soţ/soţie  

1.3.Copii  

*Se  exceptează  de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I ş i al 11-lea 
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vII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ările şi completările ulterioare) 

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

C irăe a rea1
.
zat 	enitu1 

• 

Ssa.euitu1 
nunele, ad rs 

ui: Seiviciu1 •restatlObiectu1 
geueratQr de veut 

Venitulanual 
icsat 

1. Venituri din salarii  

1.1. Titular  

1.2. Soţ/soţie O en Ă7. 7 QO 

1.3. Copii c.eil v 

2. Venituri din activit ăţ i . iidependente  

2.1 Titu1ar  

2.2. Soţ/soţie 

3 Venituri din cedareafolosinţei bunurilor 

3. 1. Titular ------• 

3.2. Soţ/soţie  

4Venituri dininvesti ţii 	.. •• 	 . 	 ,,,ţ 	 . 	 . 

4.1. Titular  

4.2. Soţ/soţie  

5 Veniiuiidinpensii  

5.1. Titular  

5.2. Soţ/soţie  

6 Veniiuii dzn activit ăţ i ag;,.zcle  

6.1.Titular  

6.2. Soţ/soţie  
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.Cane a reahzat venitul • 

Sursa venitului: 
.; • 	 . • 	 • ....... 	

: 

Nume,adresa .  
Serviciul prestat/obiectul 

. 	 .. 	 • 	 . 	 • 	 . 

generator de venit 
Venitul anual .. 	. 	 ..

:• 
inca. sat 

7. Venituri dinpremii şi dinjocuri de noroc 

7. 1. Titular  

7.2. So ţlsoţie  

7.3. Copii  

8. Venituri din alte surse  

8.1.Titular  

8.2. Soţ/soţ ie  

8.3. Copii 	 - 

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

Data completării 	 Semnătura 



~~// 6~ o c  û~Oj e 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatu1/Subse1
/
nata, 	 — 

	 având funcţia 
de 	 Ia 

CNP 	 domiciliul 
	

3 

cunoscânprevederiIe art. 32 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria r ăspundere: 

1 \oLiat sau acţionarlasocietăţi comerciale, toinpann/socit ăţi naţionak, instatuţii ck crecat, grupuri de 
i ni.eie. .. 	 n!C,::preCi1ifl . şi .auemoru in.asocia ţii Hlniaţi1 

Calitatea deţinută  

saiarc organizapi  
Valoarea total ă  a 
părţilor sociale 
. ş i/sau a acţiunilor 

u t te ni a a 
- denumirea ş i adresa - 

Nr. de părţ i 
sociale sau 

. 	. de acţiuni 
1. 1...... . . 

- 

2. Cli1atca dc niemhru în orgaiicle de conducere, adiiiinistrare şi coiitrol ale societă .ţilor coinercialc, ale 
reii1or autonoinc, aic conipaniilor/societ ăţ ilor natioualc. alc iiistituţulor de credit, ale 	nipuri1or dc intcrcs 
cononiic, ale asocia ţ i]1or.s..aii fundaţ iiior ori u le a tororani 	ii neguvcrnamcntale: 	

-- 	 ------- - 

Unitatea 	 Calitatea deţinuta 	Valoarea beneficiilor 
- denumirea şi adresa - 

2.1 ...... 	 .--------,  

:-... 

.... - 	

.:.. •. :.. 	
•. 	 .... 

•... ...:. 	.: 	..... 
. 

-I. ( ;llItltC 	(le IHCIH hru îii oraiic1e dc coiidiiccrc, aciininislra re s i coiiirol. rctril)uite saii licretrii)lIile. 

d e ţ i im te în cad i u l p ii tidelor po1itie, faîicţia  d ţinuta ş . denuauaa ea pat tiduwp1it i 

4.1...... 

5. Contiacte, incusiv ce1e de..ise.i ţ juriică , cons.ultan ţă  juridică,.nuIta u ţă  ş i civile, ob ţinute ori aflate 
în derulare îu timpiil eercatării functjilor,  mandatelor sau dcinnităţilor publice fuiai ţatc de Ia bugetul cle 
stat, Iocal ş i din fondu i cteriu. ori înclieiate cu socictăţi corncrciale cu capital de stat sau iinde ,tatu1 este i  
acţioaiarznajit/iiiorir: 	 _______________ 

5.1 Beneciaiu1decontitnurne1e, 
e1e/denita şiksa 

i ţîa 
coritxaclantă  

RŒedumpiii 
caiafost 

Tpu1 
conlracluîui 

Data 
încheii 

Durata 
contractului 

Va1oaia 
totaîăa 
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denumira şi încidinţat contractului contractului 
adisa contractul  

Titular 	. 

Soţ/soţie 	. 

RjdededuIa1etitu1aiu1ui 

Soci ăţi comPeroană izică  
autorizată/Asociaţii 1uîii1ia1e/Cabinete 
individuale, cabinasociate, soci ăţi 
civileprufesiona1e sau societăţi civile 
prufesionale cu raTundere 1imitatăcai 
des1 şoarăprufesiade avocattOrganizaţii 
neguvemamei/Fundaţii/Asociaţji  

1)Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendent ă  şi copii pe linie descendent ă . 
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, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni 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 al datelor men ţionate. 

Data completării Semnătur 

........... # 	. 	

. ........ 
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