
DECLARAŢIE DE AVERE 

Su bsemnatullSubseinnata, 	 având funcţia 
de 
	 Ia 

CNP 	 L ,domiciliul 	CU C 	 QPÎ 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  împreună  cu fami1ia deţin urinătoarele: 

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

I. Bunuri imobile 

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

*2) La Titular se menţionează, 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 voi- declara inclusiv cele aflate îri alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de Iocuit; (3) casă  de vacan ţă ; (4) spaţ ii comercialeldc 
producţie. 

*2) La Titular se rnen ţionează , în cazul bunurilor proprii, nurnele 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 ş ini agricole, şalupe, iahturi ş i alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit Iegii 
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2. Bunuri sub forniă  de inetale preţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colecţii de artă  şi 
nuinisinatică, obiecte care fac parte din patriinoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
însuinată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor menţiona toate bunurile afiate în proprietate, indiferent dacă  ele se află  sau nu pe teritoriul Romniei 

la momentul declarării. 
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Iv. Active fivanciare 

1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire ş i 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 bănci sau institu ţii financiare din str ăinătate. 

ntitu ţ i 

i adresa acestia 	- - 	- - ;-i - 	- 1i1 - 	- Desc Il is in a Iliil - aloare la ii 

--- 

*categoriile  indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozît bancar sau 
eclzivalente; (3) fonduri de investi;îi sau echîvalente, inclusiv fonduri private de jensii sau alte sîsteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anterior). 

2. Plasamente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însuinată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străiriătate. 
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3. AIte active produc ă toare de venituri nete, eare însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro I)C 

an: 

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

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. 

C rcditor 	 tracta în anul 	scadent hi 	 Vlo:re 	. . 

vI. Cadouri, servicii sau avantaje priniite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi coinerciale, regii autonome, companii/societ ăţi 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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1.2. Soţ/soţie 

.3. Copii  

*Se  exceplează  de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din pai-tea rudelor de gradul I i ül 11-lea. 



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 ă rile ş i complet ările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din stră inătate. 

( H)C a reilit t CI)1(HI 	
ursa vcniu1ui: 	Serviciu1..prestat/Obiectu1, Venitul auual 

•.. 
numelc, adresa 	 erator de vcn.lt.: 	icat 

1 Jeniturz din salai 11 

1.1. Titular  

1.2. So ţ/so ţie  

1.3. Copii  

2 Venzturz din actzvit ăţi zndependente  

2.1. Titular  

2.2. So ţ/soţie  

3 Venilurz din cedareafoloszn ţez bunurilor 

3.1. Titular  

3.2. So ţ/soţie  

4. Venituri din inveslî ţii  

4.1. Titular  

4.2. So ţ/soţie  

5.1.Titular  

5.2. So ţ/soţie  

6 Venzirn z diii aclivit ăjz agricole  

6.1. Titular  

6.2. So ţ/soţie  
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:Cine a reaiizat 	
.. ..Sursa vcnitului: 	Serviciul prestat/obiectul Venitui anuI 

	

Nunie, di esa 	 generator de venit 	încasat 

7. Venituri din premii şi dinjocuri de noroc 

7.1 . Titular 

7.2. Soţ/so ţie 

7.3. Copii 

8 Venzturi din alte surse 

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

Prezenta declaraţie constittiie act public şi răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor inen ţionate. 

Data coinpletării 	 Seninătura 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 L- 	 ,avândfuncţia 
de 	 la 	 Ji 

CNP 	 , domiciliul 	 2 7  
(c 	l (  

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

i tt sau aclionar la socic i i-j i. 1 &oiii&z &i zI& (01111) jji/i 	ii n itiuiiale, in[ituii 1& &z1(ll( 	i upuzi de 
interes econoinic, precuin şkinenibruîn 	pciaţ , fuaiiaţ sau a1ţeoganizaţiineguverzanieuta1c: 

nil a ea 
- denumirea ş i adresa - 

Calitatea deţinută  
Nr. de părţ i 
sociale sau 

. 	 . 

de acţlunl 

Valoarea total ă  a 
părţilor sociaie . 	. ş1/sau a acţlunlIor 

2. (zIi1i1ez &Ie iI1Ctll1jfU Îfl ()raIiele de con(lUcere 1  adnzinistrare ş i control ale socie1 ă ilor cotizerci:ile, ale 
ilor 	e in ercs 1CiilOf a ii toiionie, aIC coiii1 aiiiiJ<zr1ociciiti1or Ilaî41ia1e, ale tns(ituiiIor de credit, ale 	rupu r 	d 

czupnie, ak aso4ţu1or s iu funda(iilor trz ale al(or oranizaţu ueiu  eruaincntak 
Unitatea 	 . 	 . 

. 	 Calitatea deţznuta 	Valoarea beneficiilor 
- denumirea şi adresa - 

2. 1.......__-  

şi/sau-sindicaIe 
3.1 	 --- 
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denuniiia ş i încidinţat contiactului contiactului 
adisa contiactul  

1uiai. 
f .  _ 

Sose 	. 

Rude degtadul i aletitulaiiilui 

Societaţi cometua1eIPetoanaztca 
aubrizaiW  
individuale, cabinete aciaIe, societăţi 
civile ptofesionalesau societ ăţi civile 
ptofesinna1ecutundet1imit ăcat 
desfàparâ  
neguvemame/Fund4i1Axi4?  

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă  şi copii pe linie descendent ă . 
2)  Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului 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 împreun ă  cu soţul/soţia şi rudele de gradul I de ţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobndire a acţiunilor. 

Prezenta declaraţie constituie act public şi raspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 
	

Semnătura 
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