
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatu1/Sjibsemn,ita, 	 i ţ 	(-2,7,- 	 , avâid»ncţja 
de 	 C1 j,o 	 Ia 	oo fi y Oe 	 V 
CNP /5o! 	,domiciliul 	 ?QÂ , • t- 
/(2- 	7/ 	 , 

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

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

I. Bunuri imobile 

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

. 
Adresa sau zona 

. 	, Categoria 

	

... 	Anu1 

	

. 	.. 	 ... 

dobandirii 
... 	: Suprafaţa 

Cota- 
 1)arte 

Modul.de 
. 	.. 

c1obandrc 
l itularul 

.. 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă ; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă  se af1 ă  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 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări. 

Adresa au zona Categoria 
Anul 

dobandarii 
Suprafata 

Cota- 
 pa.rte.  

Modul de 2) Titularul 

.l 



* Categoriile indicate sunt: (1) apartarnent; (2) cas ă  de Iocuit; (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. 

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

care sunt supuse înmatricul ării, potrivit Iegii 

Natura Marca Nr de bucăţ a Anail de iabi icaţae Modul de dobândare 

2. Bunuri sub formă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă  ş i de cult, colec ţii 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 af1ă  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

Deci aet . sunar ă 	 Anul (iobândirll 	 Va1oara c%taniat 

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

atura l)UnuIui 
iastraină t . 	 - 

Data 
nastrăanaraa 

Peioauacătre care -a 
- 	 - 	 austrainat 	- 	 - - , 

Foana 
- 	 instrainaru 

- Va1oaia 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 

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

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau institu ţ ii financiare din străinătate. 

Institu ţ ia carc administreaz ă 	
- Tipu1 ş i_adres_acesteia  

Valuta Deschis în aiiul Sold/valoai e Ia L1 

*categoriile  indicate sunt.• (1) cont curent sau ecliivalente (inclusiv card): (2) depozit bancar sau 
ecliivalente, (3) fonduri de investi ţii sau ecliivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anziluijiscal 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. 

Einiteut tjt1i/societatea în cae p:eroa.na este:,. 
acţionai• sau asociat/benefaciar de ijnpuaiiu ţ 	. 

, 

t ipul 
•NUifl ăr de titltiri/; 

 cota dc partielp)are 
• 	 ... 	 . 

Valoarea totala la zi 

.. 

.. 

*( ategoriize  indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (tilluri de slat, certi,ficate, obligaţ iwii); (2) 
aciuni sazi j ăi ţ i sociale în societăţ i comeiciale; (3) îlnprurnuluri aeordale în nurne personal. 
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3. Alte 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 ă inătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achizi ţionate în sistem Ieasing ş i alte 

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

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

Creditor 	 j Conti actat în anul j 	Scadeiat la 	 aloare 

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 române şti 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•ealizat venitul 
Sursa venitului: 
numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 
generator dc vcnit 

Venitul aiival 
încasat 

1.1.Titular  

1.2. Soţlsoţie 

1.3. Copii 

*Se  excepteaz ă  de la declaiare cadoui-ile ş i traia ţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 ş i al I1-iea. 

é. 



vII. Venituri ale declarantului ş i ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul ari 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. 

realizat ventul Cine a 	 i 
Sursa venitului: 
numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit 

Vnitul anual 
incasat 

1. Venituri din salarii  

1.1. Titular  

1.2. Soţ/soţie  

2(if 2y 
1.3. Copii  

2. Venituri din activităţi independente  

2.1. Titular  

2.2. Soţ/soţ ie  

3 Venitmi din cedareajblosinţei bunurilor 	 . 

3.1. Titular  

3.2. Soţ/soţ ie  

4. Venituri din investi ţii  

4.1. Titular  

4.2. Soţlsoţ ie  

5. Venituri din pensii  

5.1. Titular  

5.2. Soţ/soţ ie  

6 Venituri din activit ăţi agi icole 

6.1. Titular  

6.2. So ţ/soţ e  



Cine a realizat ven 
.itul . 	 . • 	 Sursa venitului: 

. 	 . Nume, adresa 
Serviciul prestat/obiectul 

. 	 .. generatorde venit 
Venitul anual• 

incasat 

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. So ţlsoţie  

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 	 nătura  

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



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatu1/Sjabsemnta, 	 / 	au fuu ţia 
de 	p 	 Ia 	 Z4 ţ 	 ,-i4 
C] 	J72. 	1? P C 	, domiciliul 	 /r G. 

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

1 	Asociat sau ac ţionar la societăţi comeiciale, iompanii/societ ăţ i naţionale. institu ţii de credit, grupuri de 
antercs econoinic, preiuiai ş i membru în aocia ţia, fundaţusaualte_organiza ţii_neguernamentaJe  

rii a ea 
-  

. 	
Nr. de părţ i 	Valoarea total ă  a 

 
denumirea ş i adresa - 	

Calitatea deţinută 	sociale sau 	părţi!or sociale 
 

 de acţiuni 	şi/sau a ac ţiunilor 

1. 1 . JC? J 	 27 	 eceD 
ct  

2 	Calitatea cle rncmbi u în organele dc conducei e adirianistrare ş i control ale societ ăţ ilot ioiiicrciale, alc 
regiilor autonorne, ale companailor/ociet ăţ iloi iia ţionale, ale institu ţiilor de credit, ale griipurilor de intere 
economa, ale asocia ţailor sau funda ţiilor ori ali altor organia ţii neguvernamentale  

Unitatea 	 . 

	

Calitatea de ţinuta 	Valoarea beneficiilor 
- denumirea şi adresa - 

(?/J&(  

3, Calitatea de meinbru îu cadrul asocaa ţailoapa ofesionale şi!sau sandicale 	 - 

3.1...... 

4 	C1itatea de naembiu în oiganele Ele conduicre, administiaac şi control, retribuite sau ncretaibuale, 
dcţanute în cadrul partidelor politace, lunc ţaa deţtnută  şa denumaa 	paitidului politic  

4.1...... 

5. Contr acte, anc1uiv ccle (le asasten ţă  jul idacă,consultantă  juradacă , consultantă  ş i ca ale ob ţinute ori aflate 

în clerulatc în taivpul exeriit ă ri tuncti1or, tnandate1oi sau c1eaniiit ţilor publicc finan ţati ck 1i btigitul de 

stat, local ş i dan foiaduia eterric oai închciatc cu socat ăţi comcivale cu capalal di stat sau uude 	tatu1 este 

ac ţionaamt ar/innoiita 	- 
51 Beneficiaial deconlxact: nurnele, 	J 	Instituţia 	Prxedua prîn 	Ti3u1 	Data 	Dua 	J 	Vrioaia 

pxnmedenunasiacsa 	 contiactait 	caiaFos 	co:ictu1ui 	încheietii 	conu 	ta1ă a 



denurnira şi încrdiriţat contractuiui contiaclului 
adisa contractul  

Tituiar 	. 

Sosoţie............... 

Rude de gradul j)  aletilulaiului 

Societăţi cometciale/Petsoan ă fizică  
autorizată/Asociaţii 1imi1ia1etCabinete 
individuale, Cabinete asociate, societ ăţi 
civi1epifesiona1e sau societăţi civile 
proisiona1e cu rspundere 1imiiafă cat 
des1 şoarăpIDfesiade avocatl Organizaţii 
neguvemamenta1e/Funda ţii/Asoci4i2  

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă  ş i 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 ob ţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni Ia care declarantul împreun ă  cu soţul/soţia ş i rudele de gradul I de ţ in mai puţin de 
5% din capitalul social al societ ăţ ii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor. 

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

Data completării 
	 .Q   
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