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DECLARAŢIE DE AVERE

!

Subsemnatul/Subsemnata,
de
iEe7 e k
CNP

______

Jt-1
la

,

având funcţia

tţ .

,doiniciliul

J4-fL

ilr

/o(

*

cunoscând prevederile art. 326 diu eodul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie r ăspundere
că împreună cu fami1ia deţin urm ătoarele:
* 1)

Prin familie se în ţe!ege soţul/soţia şi copiii af1aţi în întreţinerea acestora.

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

.

:Adresa sau

tut

( iu

.

ria

Anul
dobandirii

..

Siă piafaţa

•

Cota
parte
ţc7

224l

Modul de
dobandire
......

A/e

:

itulrtiI
ţL

*

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 men ţionează , în cazul bunuri!or 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 sau zona

Categoria

Anul

Sup ă aiaţa

Cotaparte

Modul de
Jobandire.

rI 1tu 1aru l

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă de locuit; (3) cas ă de vacanţă; (4) spaţ ii comerciale/de
producţie.
*2) La Titular se menţionează, 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 şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatricul ă rii, potrivit legii
Natura

Marca

Nr de bucăţi AnuI de fabricaţie

Modul cie dobâiidire

u

2. Bunuri sub formă de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de cult, colec ţii de artă şi
numismatic ă, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă ele se af1 ă sau nu pe teritoriul României
la momentul declar ării.

IIL Bunuri mobile, a c ăror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstr ăinate în
ultimele 12 Iuni
Natura biinului
instrainat

Data
instraiiiarii

Pei soaua către care sinstiainat

2

-

Forma
instrainarii

Valoarea

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 afiate în b ănci sau instituţii financiare din străinătate.
Institu ţ aa care admanistreaz ă
şa adresa acesteia

Tipu1

aiuta Deschis în anui

Sold/valoare la

ii

*categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv eard); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investi ţii sau ecliivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara eele aferente anuluijîscal anterior).
2. Plasamente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dac ă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate.
Emitent titlu/societatea în care peroana este
acţionaa sau asociat/beneiciai cle inpa umut

-

lipul

Nunir k titluri/
tta de pai ticipai

a1oareatotaIa1azi

*calegoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare delinute (titluri de stat, cei-tJîcate, obligaţiuni); (2)
acţiuiii sau păi-ţi sociale în societăţi cornerciale; (3) îrnprurnutlil-i acordate în nurne personal.

3

3. Alte active produc ătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentuj 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 achiziţionate în sistem Ieasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăinătate.
Creditoi

Contractat în anul

Scadent Ia

Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă de valoarea de pia ţă, din
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, 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 c ăror valoare individual ă depăşeşte 500 de euro *
Cine a realizat veniiul

venitului:
nuniele, adresa

Serviciu.I prestat/QbiectiiJ
geiierator de vciiit

Vcnitul anual
încaat

1.1.Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se excepteaz ă de la declarare cadourile şi trata ţiile uzuale prirnite din partea rudelor de gradul I

4

şi al 11-lea.

vII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s ăi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ă rile şi completă rile ulterioare)
NOTĂ :
Se vor declara iriclusiv veniturile provenite din str ăinătate.
.

Cine :a. realizat
venitul
..•.
•.•
•

i
...

•

Sursa venitnlui:
. numele,adresa

Serviciul prestat/Obietu1
generator•:de....enit •,,
•

•

Venitul anual
incasat
•

1. Venituri din salarii
1.1. Titular
CmD

1.2. Soţ/soţie
1.3. Copii
-

.-

2. Venituri din activit ăţi independente
2.1. Titular
2.2. Soţ/soţie
3. Venituri diii cedareafolosinţei bunurilor
3.1. Titular
3.2. Soţ/soţie
4. Venituri din investi ţii
4.1. Titular
4.2. Soţ/soţie
5. Venituri din pensii
5.1. Titular
5.2. Soţ/soţie
6. Veniluri din activit ăţi agricole
6.1. Titular
6.2. Soţ/soţie
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-

•

Cine a realizat venituÎ

T—

Sursa venitului:
• Nurn e, adresa

Ţ erviciu1 prestat!obiectul
generator dc venit .•

Venitul anual
încasat

7. Venituri din prernii şi dinjocuri de noroc
7.1. Titular
7.2. Soţlsoţie
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

Semnâtuera

ţr3
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DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
(T
€€
de

eu

J74 A/i

U7 —

având funcţia

Ia
domiciliul

CNP /G 4

31/

f.

\/

.—

7ecc.
-

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

1 Asocaat sau actionar
naţionale, austatu ţii de credit, giupuai k
anteres economic, preivaii şiinemlru în asocia ţii, fundaţu sau alt. organiza ţia_ngivernameutaJe
Nr. de părţi
Valoarea total ă a
Unitatea
Calitatea deţinuta
sociale. sau.
parţilor sociale
- denumirea şi adresa .
.
de acţiunl
ş1/sau a acţiunilor

2. Ca ăitatea de ..ni:.rn... u în organcle de conducere,.administra.re. 4 . O1itrO. 1 ale societăţilor comercia:1e., ale
regiiior atitononie, ale companuIor/societăţi1orna ţionale,ale jnstitu ţialoi deaec1it, ak gaupui iloa dëAnteres
•
_________
--_ ..
-—
-Unitatea
Calitatea deţinuta
Va!oarea beneficiilor
- denumirea şi adresa 2.1
.-,e

S,

S

S,

flS

5.S SS

3. Calitatcade ineinbru n cadruiasocia ţiilorprofesionale şi/sau sindicale

4. Calitatea de ancinbru în organele cle coiaduccre, adininistrare şi control, retrib.uitc sau iieretribuite.
detinute în cadrul nartidelor nolitice functia cletiniit ă sa dcnumii ea nai ticlului ioliti

4. 1......

5 Contracte, inclusiv celc de asasten ţă juridică, consultan ţă juridică, .onsultanţ a şacavale, obţinute ori aflate
în derulare în timpul eeacit ării fuucţiilor, mandateior sau denuntăţilor publice finan ţate de la bugetul de
stat, Iocai şi diu ionclura extcrne oii în.hciate cu souet ăţi comerciale cti .apital dc stat sau unde statul estc
acţion ar majoritar/min oritar:
_____________
5. 1 Beneficianil de contiact nume1
Va1oaia
Iristituţia
Pnxeduiaprin
Tipul
Data
Durata
pie1e!denumiia şi aditsa
contnictantă
conliactului
hcheierii
conlnictiilui
totaiăa
cai afost

T

1

denumiia şi
adresa
Titular

Soţ/soţie

încîdinţat
contiactul

contiactului

contiactului

.

.

Rudedegiadul Ia1eiitu1aiu1ui

Societăţi comercia1e/Peisoană zică
/Asociaţii mi1ia1e/CabinetQ
individuale, cabineteasociate, societăţi
civilepiofesioriale sau societăţi civile
piofcsionale cu raTundeœ iimicare
dcs şcpiofesiade avocat Otganizaţii
nevemamenta1eFundaţii/Asoci4
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 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară 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 al societ ăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor.
2)

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

em ătra

Data complet ării

2

