
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subseinnatui/Snbsemnata, 	 , având funcţia 
de 	la 

CNP 	O1F 	:L 
	

domiciliul 

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

*1) Prin familie seîn ţelege soţul/soţ ia ş i copiii aflaţ i în întreţ inerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

Adresa sau zona Catcgoria 
Anul 

dobandirii 
upiafaţa Cota- 

• 	parte 
Modulde 

,. 
. 	doban.. ie 

Titularul 
.•. 	- 

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

*2) La Titular se men ţ ionează , 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. 

Cacgoiia 
AnuI upratata 

Cota- Modul de 2) Fiu1arul 
dobandirii  pc dobandire : . 

______________________ ________ ________ _______ /i • 

o e, 



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

*2) La Titular se men ţ ionează , în cazui bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul!soţ ia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i nurnele coproprietarilor. 

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

care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii 

Natura 	 Mii ca 	Ni de bucăţi Aniil de fabrica ţ ie 	Modul d. dobândire 

2. Bunuri sub form ă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colecţii de artă  ş i 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a c ăror valoare 
însumată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor men ţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă  ele se af1 ă  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

Descraere sumar ă 
	

Anul dobâiidirii 	j 	Valoarea estiniată  

111. Bunuri mobile, a că ror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, ş i bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 

Nai i 	buaitalui 1)at Pca soana 	ă1ic Lare s-a 	Fornaa aloarca 
iatraiiaat, instrinaru iiislraint 	antraraarai ,. 

., 



Iv. Active financiare 

1. Conturi şi 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 afiate în b ănci sau institu ţii financiare din stră inătate. 

IntItu ţia care administreaz 	
Tipul 	Valuta Deschis în aiiul 	SoId/valoai e 1a zi şi adresa acesteia 

indicate sunt. (1) cont curnt 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, investi ţii directe ş i împrumuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturor 
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investi ţ iile şi participările în stră inătate. 

Emitenttjt1u/societatea în care persoana este• 
acţionar 	 de iniprumut 

• 	 . .• .: ......Nmă r 
Ti pu1 

de 	it1uri/ 
cQta de participare  

• 	 f 
Valoarea totaia la zi 

,! 
, .•7 _________ __________ 

• /! ____________ 

.y __•! 

*Ca/(?goriile  indicate rvnt: (]) 1irlii de vaioare cleţiin/te (liîluri de stat, ceiiJiate, 013/igaţiunl); (2) 
acliuniai 	ro iaie în sacietăţi cojnerciale; (3) îiaz.avi;iuiz;i ocordate în ini;ie persoiall.  



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

Se vor declara inclusiv cele afate în stră inătate. 

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

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

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele fnanciare acumulate în str ă inătate. 

Cieditw 	 Contiactatîn anul 	Scadenfla 	 Valoare 

vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate fa ţă  de valoarea de piaţă , din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii antonome, companiilsociet ăţi naţionale sau 
institu ţii publice româneşti sau stră ine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro * 

Cine a i ealiiat . enitui Sua sa venatului 
nuniele, adresa 

Serviciul prctat/ObIeLtul 
generator de venit 

cnitul anual 
îticasat 

Ll.Titular 

.2. Soţ/soţie 

L3Copii 

*Se  excepteaz ă  de Ia declarare cadouriie i iratajiîle uzuale primire din partea n.delor de gradu! I şi al 11-lea 



vII. Venituri ale deciarantului 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 completă rile ulterioare) 

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

. 

Cine a realizat venitul 
. 	

: 	
• 	

•: 	 . 	 • 	
, 

Sursa venitului: 
• •numele, adresa . • 

Scrviciul prestat!Obiectul 
: 	 genei•ator de.vnit 

Venitul anual 
•. 	• 	 incasat 

1. Venituri din salarii 	 •• • 	 • 	 • 	 • _______________ _________________________ 

1.1.Titular  

1.2. Soţ/soţie  

1.3. Copii  

2. Venituri din activităţi independente 	• 	 • 

2.1. Titular  

2.2. Soţ/soţ ie  

3. Venituri din cedareafolosinjei bunurilor 

3.1. Titular  

3.2. Soţ/soţie  

4. Venituri din investi ţ ii 

	

	 • 	 •• __________________________ 

4.1. Titular  

4.2. Soţ/so ţie  

5. Venituri din pensii  

5.1. Titular  

5.2. Soţ/soie  

6 Venitui i dzn aclivztăjz agi icole 

6.. Titular  

5 •!. S/so! 
-_---- 

______ 	______ 	 _________ _________________ ------------- 
-------------- 



• 	 . 	 • 	 . 

Cine a realxzat venitul 
Sursa veuitului: 

. Nurne, adresa T  

Serviciul pi•estat/obiectul 
. 	 . 	 . geiiei •ator dc veiixt 

Venitul anual 
rncasat 

7. Venituri din prernii 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 
	

Semn ătura 



o6, c2f2- 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/SubsemBata, 	- 	 având func ţia 
de 	 ) 	 la 

CNP 	, domiciliul 

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

1.Asociat sau ac ţionar )a societăţi comerciale, companii/socict ăţi naţionale, institu ţii decredit, grupuride 
economic, preium şi rricmbru în asocia ţia, funda ţii sau altc organiza ţii_neguvernamentalc _interes 

ni1 a ea 
- denumirea ş i adresa - 

Calitatea deţinută  
Nr. de părţ i 
sociale sau 
de acţ iuni 

Valoarea total ă  a 
părţilor sociale 
. şl/sau a ac ţiunilor 

2 Calitatea de membru în oiganele de conducejc, admiaistrare şi iontrol alc societ ăţxloi cornerciale, ale 
regiilor autononie, ak iornpanix1or/ociet ăţilor naţaonale, ale institu ţulor de iredit, alc grupuriloi de inkres 
economic, ale asoiiaţriloi sau uiida ţir1or ori ale altor oi ganiza ţii neguvernameiitale  

Unitatea 
- denumirea şi adresa - 

Calitatea deţinuta Valoarea beneficiilor 

2.1 

3.Calitatea_deineinbru_în.cadrul asocia ţiilor profeiona1e ş i/sau sindicale  
3.1...... 

ţ _ 

4 	Calitatca de niembau în oiganile di condiiiere, adniinistraie şi iontrol, retrabuite sau neretrrbuitc, 
deţanuteîn cadrul paitidel 	pol tiie, fiiiiielia de ţanut 	ş  denuxnuea paitadului politic 
4.1 ...... 

5Coutaaile, iiiclu.iv ielede asatent 	jti ilacă , ioaiultan ţă  jua ad.c ă , 	oitltantă  ş i civile ob ţiru1eo i aflate 
În d 	ulaa e în tiarpril exeriit ă rai ftxniiJor 	rnandatei sau deiiiaat ă ti1 	pti1ace finan ţ ti ce 1i laag ltal de 
st ai, locaJ '.,Si dii 	foiduri cten 	oa i Îii( laeiate ci s 	ct ţa conierciale iu c aoital de stat sau uudc ,ialul este 
ac ţ ( i 	nnoi it ia /in noi itir 
5 1 	 [ 	1ns:uii 	1ijin 	Tipul 	 Di 
LU ria 	 i 1actu ta. 	ai 	s 	c9tcrthai 	î(ie.cn1ic(1tactuILiLetlai 

1 



denumiîa şi încîdinţat contîactului con1actului 
adnsa contiactu!  

Titular 	. 

Soţ/soţie 	. 

Rudedegjadul Ia1etitu1anj1ui 
... 

Societăţi comena1e/Peioană  tizică  
autorizată/Asociaţii âmi1ia1eICabinete 
indidua1e, Cabinete asociate, societăţi 

desi şoaiapiufesiade avocat/ Oanrza ţu 
neguvemamentale/ Funda ţii/Asoci4i2  

Prin rude de gradullse înţelege p ărinţi pe Iinie ascendent ă  ş i copii pe linie descendent ă . 
2) Se vor declara numele, denumirea ş i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titu!arul, 

soţul/soţia ş i rudele de gradul I ob ţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţ ilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantul împreun ă  cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţ in 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 al datelor men ţionate. 

Data completării 
	

Semnătura 

2 
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