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DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata,
de

pt-/7i t/
la

1 I?
&.

CNP

, domiciliul

7c/(,

, având funcţia
C

cunoscând prevederile ai4. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere
că împreun ă cu fami1ia deţin urm ătoarele:
* 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

Anul
dobandaria

upi afaţa

Cotaparte

Modul de
dobandar

Titulai uI

* 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 menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilui),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri
NOT Ă :
Se vor declara inciusiv cele af1ate în alte ţări.
da esa sau zo na

(ateooa &a

C()taAnuI
...
Supratata
pai te
dobandiria

Modul de
,.
dobandire

Titu1aru

2)

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţ ii 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 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

f

Marca

Natura

Nr de bucăţi Anul de fabi icaţie
.

Modul de dobndire

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

NOT Ă :
Se vor menţ iona toate bunurile aflate îri proprietate, indiferent dac ă ele se af1 ă sau nu pe teritoriul României
la momentul declar ării.
Vaioarea estjrnat ă

Anul dobâiidirii

Desci ierc sumari

111. Bunuri mobile, a c ă ror vaioare dcp ăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstr ă inate în
ultimele 12 luni
Natura 1unu1ui
instrainat

Data
instră iriarii

:

Persoana că e cai e sinstrauiat.

2

-

Forma
instrainani

Va1oia

Iv. Active financiare
1. Conturi şi 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

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau instituţii financiare din străinătate.
Institu ţia care administi eaz ă
şi adresa acesteia

Tlpu l*

Vaiuta Deschis în anul

Sold/valoai e la zi

*categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente,• (3) fonduri de investi/ii 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 pia ţă însumată a tuturor
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate.
Fmitent titIu/socictea în care peroana ste
acţionar sau asociat/beiaeficaar de irnprurnut

Fipu1

Numă r dt. titluri/
cota de participarc

Valoarea totala la

i

*calegoriile indicate sunt.• (1) hârtii de valoare de/inute (titluri de slat, certicaie, obligaţiuni); (2)
ac/iuni sau părţi sociale în societăţi cornerciale; (3) împrurnuiuri acoi-daie în nurne personal.
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3. Alte active produc ătoare 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 Ieasing şi alte
asemenea bunuri, dac ă valoarea însumată a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăinătate.
Creditor
L

f~~d'i~

Contractat in ânul

oEC(JGi

adent.la

loare ~~

,3 9. 7c~~

~~1

~~'f~

--------________--_ _
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 autonome, companii/societ ăţi najionale sau
institu ţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individual ă depăşeşte 500 de euro *
Ciue a realizat venitul

..

,..

Serviciulm`prestut/Obiectâl
• 6enerâtor de venit

Sursă enitului:
numele, aclresâ:
~

Venitul anu,i l
încasut

l.l. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

xSe excepteaz ă de la declarare cadourileŞi trataliile uzuale prinzite din partea rudelor de gradul Işi 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 completă rile ulterioare)
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate.
.
.
Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
nuinele, adresa

l. Venituri din salarii
1.1. Titular
1.2. Soţ/soţie
1.3. Copi i
2. Venituri din activităţi independente
2.1.Titular
2.2. Soţ/soţie
3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor
3.1. Titular
3.2. Soţ/soţie
4. Venituri din investi ţii
4.1.Titular
4.2. Soţ/soţie
5. VenitMri din pensii

5. 1. Titui ar
5.2. So ţisoţie
6 Veiiiiuri din aciivit ăţ i agricole
6.1. Tituiar
6.2. So ţ/soţ e

5

Serviciul prestat/Obiectul
geiierator de venit

Venitul anual
incasat

Siirsa venitului:
•Nume, adresa
7. Venituri dinpremii şi dinjocuri de noroc
7.1.Titular
.

Cine a reahzat ventu1

.

.

Venitul anual
incasat

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit
.

7.2. Soţlsoţie
7.3. Copii

-

8. Veiiituri din alte surse
8.1.Titular

_______________________ ___________________

•

-

8.2. Soţ/soţie
8.3. Copii

Prezenta declara ţie constituie act public şi ră spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men ţionate.
Setura

Data completării
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DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
de — c
CNP

, având func ţia
la

I& /j

f.

, domiciliul

cunoscând prevederile art. 321 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere:
î Asociat sau ac ţionar la socictăţi coiiiea ciale, .ompanii/socaet ăţa naţionale, institu ţu de credit, grupuri de
interes econoniic, precum şimerntru în asocia ţii, funda ţii sau alte organiza ţaaneguvei naancntale
Nr. de părţi
Valoarea total ă a
Unitatea
Calitatea deţinută
sociale sau
părţilor sociale
denumirea şi adresa
de acţiuni
ş 1iunilor
./sau a ac ţ
-

-

.

2. Calitatea de membru în organeie de conducere, aiministrare şi control ale soci ăţi1or comercialc,ale
regialor autonome, ale coiupanialor/societ ăţilor naţioiiale, alc institu ţiilor de credit, ale grupuraloi de interes
economac, ale asociaţiilor sau fuuda ţlll()r oi a alc altor orgainza ţia neguveraiaincntale
Unitatea
Calitatea deţinuta
Valoarea beneficiilor
denumirea şi adresa
2.1
.

-

-

3 Calitatea de meinba u în cadrnl asocaa ţiiloa profesionale şi/sau sindacale
3.1......

4 Calitatea cicniernbiu
urgancic dc conduccrc, idaninistiaac şi control, retribuitc saii neretaibuate,
deţinute în cad rul pa rtidelorpolitice, lu ncţia deţin ută şi denuniarea partiduluipo1itic
4.1......
in

5 Conta acte, inclusav celc d€ asistent ă juridică , consultan ţă juridacă, consultan ţă ş a cavile, ob ţinute ori aflate
în derulare în timpul excrct ăria funcţulor, mandatclor sau dcninităţalor pul)lice fiiian ţate dc la bugetul de
stat, local şi din fondui cxternc oa a înclieiate cu societ ăţi cornerciale cu caI)ital de stat s au unde statul este
•••
ac ţionar •rnajoritar/aniiioritar:
••
Va1oaia
5.1 BeneficiaiuldeconiactrnuTaele,
kistituţia
Pix)cedmuptin
Tipul
Data
Duiata
contiactului
totală a
piriume1edenumiia şi adisa
contiactantă
cai a fos[
contiactului
îricheieii
i

•

•

•••,•

•

•

:

•

...:.

•

denurniiea şi
adresa
Titular

contractului

coritiactului

.

Soţ soţie

Rude de gtadul

îriciedinţat
contiactul

.

ietitu1aru1ui

Societăţi comereia1e/Peioană ică
auAsociaţ
iaIe/Cabinete
individuale, Cabinete asociate, societ ăţi
civile piufesionale sau societăţi civile
piuisiona1e cu răspundere limiiatăcare
des1 şoatăpiufesiade avoca(/ Oiganizaţii
neguvemane/Fundaţii/Asociaţii2
Prin rude de gradul I se înţelege p ărinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendent ă.
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I ob ţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar ă contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreun ă cu soţul!soţia şi rudele de gradul I de ţin mai puţin de
5% din capitalul social aI societăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor.
2)

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

Seqlnàtura

Data completării

/8.. (Z9(. &t7 /

/

2

