
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subseinnatul/Subsemnata, 	 p0? 	/OilN 	 , având funcţia 
de 	/(.1L 	P/O119 	la 	1;2/1 t11,/rp,(I/j( 7E-( 
CNP 	/C4 // 04 /&/& 	, domiciliul 	7C(,e/ 	7ţ  ,fL cP7 €i/. 

/; 	/0 	 . 	14 	 , 
cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie r ăspundere 
că  împreună  cu famiIia deţin următoarele: 

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

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele afIate în alte ţărî. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) Iuciu de ap ă ; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă  se afIă  în circuitul civil. 

*2) La Titular se men ţionează  în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copiiul), 
iar îri cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 
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Catc oriilc indicatc sunt: ( I) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacan ţă ; (4) spaţ ii comerciale/de 
productie. 

*2) La ""I'itular" tie mcnlioneai, ă , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţ ia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în cohroprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

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

care sunt supuse înmatricul ă rii, potrivit legii 

Natura ~~~`:~~~~.~~~ ~~~: .~:~~~~.~ :'lbIarcă 	;Ar. dc hur iti 	nul l(i 11)ric<itit 	ludul cic dol 1n(1ire 

2. Bunuri sub formă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colecţii de art.ă  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. 
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III. Bunuri mobile, a că ror valoare dep ăşeş te 3.000 de euiro fiecare, ş i bunuri imobile înstră inate în 
ultimele 12 luni 
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l V_ i\c ivi. fin aucia rc 

1. Colilliri ş i 	J,iicai-c, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire ş i investire, 
iclw.,iv clt(lIlrile Je crcJ,, (llc ă  valoarea însnmată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOJ Ă : 
Sc vor dcclira iiicltisiv ccic aflate în b ănci sau instituţii 1inanciare din stră inătate. 

Jnstitu ţ ia  reaz ă  care adniinisl 	•. 	 . 	 . 	T I JpuI 	1iI 	i l)Ii 	11) 	iul 	)I(Ii 	I) )J . I 	/1 Ş  adrea.H 	i,a. . 	- 	J J 	- - 

*calegorjile  indicaie sunt: (1) conl curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
ecliivalente; (3) fonduri de investi ţii sau echivalente, inclusiv fonduri privale de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijîscal anterior). 

2. Plasamente, iuvesti 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 ş i participările în străinătate. 
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3. AIte active produc ă toarc de venituri uete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 
...................................................... 

.................................................. .....................................==. ...................................................................... 
NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv ccle allate în str ă inătate. 

V. Datorii 
Debite, ipotcci, garan ţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achizi ţionate în sistem leasing şi alte 

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

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

Creditor ( 	oritr i&t ă l 	iii 	iiiiil 1(kII ţ  l ă  1l(. 	1i 

L.. _ 

vI. Cadouri, servicii sau avantaje priniite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi eomerciale, regii autonome, coinpanii/societăţi naţionale sau 
institu ţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 
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vII. Veuituri ale declarautului ş i ale membrilor s ă i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 priviud Codul fiscal, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare) 

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

Sursenitu1ui, 	Serviiii1 pretat/Obi 	iTVnitui anual 
Cine a realuat venitul  nuinec,_adrea 	geiierator_de veii.it 	iiicasat 
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1.3. Copii  

2 Veniluri din aclivit ăţi indejendenle  

2.1.Titular 	 - 

2.2. Soţlsoţie  

3 Venitui i din cedireafolosuzgei bununkr 

3.1. Titular  

3.2. SoţJsoţie  

4 Venituri dzn invetz ţii  
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5.1. Titular  

5.2. Soţ/soţie  
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Cinc a reaIlLat vttul 
Sursa venitului: 
Nume, adresa 

Serviciul piestat/obîectul 
gelleralor dc venit 

Vcnitut anual 
incasat 

7. Venituri din prernii şi diiijocuri de noroc 

7.1.Titular 

7.2. Soţ/soţ ie  

7.3. Copii  

8. Venituri din alte surse 

8.1.Titular 

8.2. Soţ/so ţ ie  

8.3.Copii  

Prezenta declara(ie constituie act public şi rspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet aI datelor nien ţionate. 

Data completării 
	

Sein ătura 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subseinnata, 	 _________________ 	, avâncl func ţia 
de 	CIOIW G /L1/ 	U/O/2 	Ia 	 ii ţ iiiJ/ 	7tZ( 

CNP 	/t // 	/?3 /P 	, domiciliul 7C6(/ 	f/, ,. Cţ 7 6/ 	 /,o 

AU  F& Ap, / 
cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal priviud falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere: 

. Auciat au ainr la societă i coiiierciale. 	mpani/societăţ i naţionale, institii ţii k credit, rupuri dc 
ţ  i i, fundatîiisau 

Nr. de părţi 	Valoarea total ă  a 
Unitatea 

Calitatea de ţinută 	sociale sau 	părţilor sociale 
- denumirea ş i adresa -  de acţiuni 	şi/sau a acţiunilor 

2 	Cilitatea de iiiirnbru îti oi 	iiik d( conduct i, 	idiiiini,ti 11 i 	i coiitroi ak 	iiiLîi1oi ionii i ciah. 	ili 

i igiilor autononii, aie i()lflI) iiiii1oi/oiiit itiloi n i ţioiiak, ale intitu ţ ,ilor di cridit, ik -rupurilor di iiitirv 

cionoinic,a1eociitiilorau fiiudiii1otwia1ea1oi oteanîzalii neg uivantaIe -- 

Unitatea 	 . 
Calitatea deţtnuta 	Valoarea beneficiilor 

-. denumirea şi adresa - 
2.1 

3.CiIitatcadiueuibruîn .adriIaso.cii 	pr feioiialei!iu Ilindicale  
3.1 ...... iNb7 
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denurniea şi încdinţat contracliilui conc1uIui 
adisa contiactul  

Tiiular 	. 

Soţ soţie 	. 

Rude degxadul Ieti1i1aiu1U1 

Socimeia1e/Petană 1izică  
auA aabe 
individua1e, cabnideaciate, societăţi - 

cii1episiona1eusoci ăţi civile 
pnfesionale cu răspundeie limitatăcaîe 
des1 şoaîăpiofesiadeavocatcaniza ţii 
neguvemamenta1e/FundAsocia ţi  

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă  şi copii pe linie descendentă . 
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calîtatea de ţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor comerciale pe ac ţiuni la care declararitul împreun ă  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 Iegii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet aI datelor nien ţionate. 

Data completării 
	

Senătura 
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