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FCLARAŢ E DE AVERE 

Subseiunatul/Subseninata, 	 1/4- Af/V?../Zi9» 	 , avnd funcţia 
de 	VSJjE,$, SUP6J&9R 	Ia  

CNP 	 270POŞ , doiniciliul LOQ» 7c! Ă 	3-r, 	 Vci ,9/ 3,9- 
c/. Q 

curioscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  înipreună  cu fami1ia 1  deţin urină toarele: 

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

* 1) Prin familie se în ţelege soţul/soţia ş i copiîi af1aţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri iiuobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: () agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenur 
cxraviiane, dac ă  se află  în circuitul cîvil. 

*2) La Titular se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copi1ul) 
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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Y 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 (titularul, so ţul/soţ ia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

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

care sunt supuse înmatricul ării, potrivit Iegii 

Natura 
-------- 

Yh~~c, / 

9arca r. dc huc<i ţ i ; Anul de 1abrica ţie 
—-- 	-- ---

~ _ 	 _ 

®Z ~}S~2>~ 

 
1'Iodul de dob~ndire` 
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2. Bunuri sub formă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colecţii de artă  ş i 
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 momentul declarării. 

•.: 	llescrieresuniar ă 
	

Anul dobindirii 
	

Valuarra rtimxt ă  

III_ Bunuri mobile, a c ă ror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile însiră inate în 
ultimele 12 luni 
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Iv. Active financiare 

1. Couturi ş i depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme 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 financiare din străinătate. 

- 	Institu ţ ia care ă dministrează  
i 3dresiiecteia 1 

- - 
- 

- 
- 
- 

--- 
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- - 	 - 
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*categoriile  indicate suat: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv 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 aauluijîscal 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 investiţiile şi participările în străinătate. 
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*categQriile  iiidicate s•uiit: (1) iiâ,iii de vaioare dc(iiiute (tiflw-i de stai, ceiiijicate, ohligaţimii,); (2) 
cţ iiiiii sazi părţ i SOciâlC 1i socief ăli c-o1i?erciale; (3) împrun;ufu;i icordate în iiunîe pelsoiJai. 



3. AIte active produc ă toare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pc 
au: 

- 

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

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii einise în beneficiui unui ter ţ, bunuri achizi ţionate în sistem ieasing şi aite 

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

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

Creditor 

- 	 ev& 

Coulracat îu anul Scadentla Valoare 	••: 

8C 	iEQrc  
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vI. Cadouri, servicii sau avaiitaje priniite gratuit sau subven ţionate faţi de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi conierciale, regii autonome, conipanii/societ ăţi naţionale sau 
instituţii 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* 

cin 	re.11 Il it initil 

1.1.Titular 
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1.2. Soţ/soţ ie — _- — 

1.3.Copii 

*Se  eceptează  de la declarare cadourile şi lrataţ iilc vzuaiepriinile din paîiea n;delor de giaivl Işi i 
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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 ările ş i completările ulterioare) 

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

. 	. 	 iii 	eiiitu1ui: 	 eiviciul preltUl)icCltIl 	\eiiilul 	iiiuil 
( Hie 	rciliîi1 N eni1u1 

iluiliele adresa 	 g4er.1or de N eui ţ 	., 

• 	: 	. 	:.: 	.•:.;• 	 • 	.: 	•....... 	.. 	. 	.. 	... 	 ..:.:.: 	• 	. 	...:. 	•.... 

1.1. Titular 	 cIT— 	7&   

1.2. Soţ/soţie 	 5DC,Div 	33.6 	/ei 

1.3. Copii 	 -.• 

2 Venituri din acizvi ăţz  

2.1.Titular 	 -•. 	 _- 

2.2. Soţ/soţie 	 - 	 - 	 - 

3 Venituri dzn cedaz eafolosziz ţez bwwriloz 

3. 1. Titular 	 _. 	 .-•• 

3.2. Soţ/soţie 	 •- 	 - 

4 Venztun  

4.1.Titular  

4.2. Soţ/soţie 	 - 	 - 

5 Venitwzdznpenzz  

5.1. Titular 	 /e 	mv>CĂ 	 /E 

5.2. Soţ/soţie  

6 	Ve nztw i diii acln i/ ăţz agricole  

6.1.Titular 	 -. 

6.2. Soţ/soţie  
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.• 	• 

Cine a realizat vetiitul 

	

•• 	
• 	 : 	 • 

.Sursa venitului 	• 

• 	 .• 	.. 	. 	 . 

.. . 	 . 	 .Nunie,adresa 
Serviciui prestat/oiectu1 

. 	 . 	 .. 	•• 	. generatorlcvenit • 

Vctiitu1aii ual. 
. 

• incasat 
7. Venitu.ri din prernii, şi dinjocuri de noroc 	. 	 . 

7.1.Titular  

7.2. Soţ!so ţie  

7.3. Copii - -_ - 

8.. Ven#ui i din alte surse 

8.1. Titular - -•- - 

8.2. Soţ/soţie - - - 

8.3.Copii  

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

Data conipletării 	 Seiiinăt 

C 



w î 1, O 	t•o(- 

DECLARAŢ IE DE INTERESE 

Subsemuatul/Subsemnata, 
	

j 
	 având func ţia 

de 	 Ia 

CNP 	 63D& , domiciliul 
/ 
	

j 

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

1 	oc at sau 11CI iollai i i Socici liti uoinui ui ik companii1ocictăţ i xiaţionalc 1 ntitu ţ1i de cre..dit 	upnt 

intrs. CC()flOflilC..U1 Şi 	iitrU în 	ociaţ 	iid ţ.ii.:sa . u 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - 

. 	 -. 
Calatatea de ţinuta 

Nr. de părţ i 
sociale sau 

 
de acţiuni 

Valoarea total ă  a 
parţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

2. Ca1i1ca &lc ineiaibru în oranelc de conducere, adniinitrurc 	i conlrol ale sţ cietă ilor conicrciale, ule 

reiilor iiionotiic, alc coiI1 ţ)aniilor/societtilor nulionaie, ule institu4iilor tic credit, ale gruptirilor dc intercs 

ccouznic, ale asocîatiilor sau_fundatiilor ori alealt 	oruaiiaii neuvernanicntale: 	 - -- 	- 
Unitatea 	 .. 

. 	Calitatea deţinuta 	Valoarea beneficiilor 
- denumirea şi adresa - 

2.1 ...... 	 .- 

3. Catittad 	xenbru în 	aSQC 	ilorpr 	i 	;şVsaii, Ni1! ;a1* 	 - 	- 	- 
3. 1...... 

t. 	(ulitutet 	1c 	I11cnilru 	Îi1 	 ild ă )1jIii1rarc 	si 	controL 	relril)iljte 	suu 	iicrctribniic, 
(lit 	i 	iil& 	i 	t. 	Ii1I itl 	I 	ti(liJoi 	u 	ijtu.i 	fuit(t) )de ţinul l 	-t 	tIIIIiIi (i 	j) 11 iiiliiltit 	1)OIitIu 	 - 	- 

4.1 ...... 

. coji iicte,inc1tisiv ccic <ie 	stciit 	jtiridic. cu!isuJtartt 	uri1ică , con 	1taax 	i ciIle. obtinute ori uflutu 
!II 	 îiitixipul 	iiti 	11 11 	lttitititi tr 	ni tttd-xtulor 	tti 	1 	ixaiati ţi1oi 	ptiblicu 	liu 111 	1 	l 	ltilui 	t1 

t 	, local ş i 	tlua 	 u dxn 	fon 	utt.iia 	oti 	iii&li llt. 	i 	ia1i 	oriicia1c uta 	 i pitil di 	i 	t 	u ii 	t 	iul (tt t  
i1onit iujoiir/niiiioiiti 	 - 	 - 	- 	- 	- 

5.1 Beneiciaru] de conIiict nun -.ele, 	. lnstituţia 	Piceduiapiin 	Tipul 	Data 	Diuia 	Valoaiea 

pienuidenurnna şi adasa 	 con1xtantă: 	caieafost 	conlctu1ui 	încheieiii 	conlactiiIui 	toliă  a 

1 



- denuniina ş i înc,dinţat - contiaclului contiac1ului 
adiesa contiactui 

Soţ soţie 	. 

Rudedegtadul I» ale tiiuIanjIui 

. - - 

Societăţi comenia1e1 Peioană fizică  
famUiale,(Cabùide  

indvidua1e, cabineteasociate, 	ietăţi 
civi1epifeiona1eu societăţi civile 

deslaş zpn.fcsiadeavocaf/niza ţii 

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă  şi copii pe linie descendentă . 
2)  Se vor declara numele, denumirea şi adresa benefîciarului 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 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 legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet aI datelor menţionate. 

Data completării 
	

Sem ătu 

................... e.—Z  ....... 
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