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DECLARAŢ IE 1)E AVERE 

Su bscm n atu 1ls tJscm na ta. . 

	 aVn(l fiinc ţ ia 
de 	 / 	l 

CNJ 	/tO/7 ţ /9ţ  , domiciliul 

cuuoscnJ prcvederilc art. 326 din Codul peual privind falsul în dcclara ţii, declar pe propric rispundere 
că  împrcuuă  cu fami1ia de ţin urmă toarele: 

* 1) Prin familie se în ţelege soţul/soţ ia ş i copiii aflaţi în între ţ inerea acestora. 

1. Bunuri imobile 

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

AnuI 	 Cota- 	Modulde 	 i) 
AdresA sau zona 	Categorla* 	 Suprafaţa 	 Tttularul 

•: .. . .. 
	 .: 	 : .:. ..• 	 . ...pte 	dQn!re..:: . 	 . 	 . 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) Iuciu de ap ă ; (5) alte categorii de terenuri 

extravilane, dac ă  se afl ă  în circuitul civil. 
*2) La Titular se rnen 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. 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

&dILJ 	zona Ca1€goiaa 
Auul 

dobandirit 
upi 	I tt.t 

Cot t 	ïModulde 
pHte  

2) FitularuJ 
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( alcgori ilc indicate sunt: ( I  ) apartamcnt; (2) cas ă  de locuit; (3) cax ă  de vacan ţă ; (4) spa ţ i i comercialc/dc 
produc ţ ic. 

2) l a Titular se rnen ţ ionează , în cazul hunurilor propri i, numele ProPrictariiliii (titularui, so ţu lls o(ia, copilu l), 
iar îii cazul bunurilor în coproprictalc, cota-partc ş i nurncic coproprietarilor. 

11. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturismc, tractoare, ma ş ini agricoie, şalupe, iahturi ş i alte mijloace (le trailsl)ort 

care sunt supuse înmatricul ă rii, potrivit Iegii 

Natura Marca Nr de bucăţ i AniiI de fabrica ţie Modul de dobudire 

2. Bunuri sub formă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de eult, colec ţii dc artă  ş i 

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a că ror valoare 

însumată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor men ţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă  ele se af1 ă  sau nu pe teritoriul Rornâniei 

la mornentul declarării. 

lkscriei t. stimarà Anul dobâiidirii ilu ii . i .tiniat 

-- 

111. Bunuri mobile, a că ror valoarc dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, ş i buuuri imobile înstră iriate în 

ultimele 12 luni 

Nttra bunuliii 	D1a 	Pna1ietii -a 
îusti ăuiai 	întră iriă ria 	 trămat 	j 

joarea 
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l V. Acti,e fiiia ncja I.c 

. Conturi i (Icpozile J)ancare, fonduri Je invcsli ţ ii, I)rn)c echivalente de ccoiionusii 	ş i iiivcsl ire, 
iflClliNiV cardurilc Je Crc(Jil, dacâ valoarea însu mată  a tiiluror aceslora dep ăşete 5.()()0 Ic eii ro 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv ccic aflatc în b ănci sau institu ţ ii liiianciarc din stră inătate. 

nstitu.ţiacarc administrează  
. 	 Tipul* Vaiuta Deschisîn anul • • 	 • 	 SoiJ/valoare 1a zi ş :aJresa acestcia 	. • 	 •:. 	 • • 	 • • 	 . 	 . 

,•. 

*categoriile  indicate sunl. (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozil hancar sau 
echivalente,• (3) fonduri de invesliţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alle sisterne cu 
acumulare (se vor declara cele aferenle anuluijiscal anlerior). 

2. Plasamente, investi ţii directe şi îinprumuturi acordate, dacă  valoarea de pia ţă  însumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investiţiile ş i participările în stră inătate. 

Eiflitent.tit1u!ucietatea îii care per)inacs1c 
, 

acţionar sauasociatibeneficiai d 	inipruini 
. 

Tipul 
- 

Ntim 	de titluri/ 
otade pai ticipare 

. 

 totala la zi 
- 	 -- 

*categoriile  indicate sunt: (l) hărtii de valoare deţinute (tilluri de stat, cert ţicate, obligaţiwzi); (2) 
ac/iuni saupălii sociale în societăţ i comcrciaie; (3) îiiipiwiiuluri acordate în nume personal. 
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3. Altc activc produc ă toarc 1c vcniluri nete, carc însumate (lep ăşese cchivalentul a 5.000 dc eiiro pc 
ai): 

NOTA: 
Sc vor dcclara inclusiv ceie afiate în stră in ătate. 

V. 1)atorii 
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 dep ăşeşte 5.000 de euro 

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

(reditor 	 ţ  Contractat în anul 	Scadent la 	 Valoare 

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 naţionale sau 
institu ţii publice româneş ti sau stră ine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontă ri de cheltuicli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individual ă  depăşeşte 500 de euro* 

CHit 

I Ă .Titular 

Ţ 	Suravenitului 
uuinl. 	dtks i 

5ericiu1pietat/Obicctul 
- 	 (_~ cn era tor de venit 

- 	 cnituInua1 
încaat 

1.2. Soţ/so ţie  

Opii 

*Se  excepfeaz ă  de la declai-ai-e cadourile şi trataţiile uzuaie prinite din partea rudelor de grachil I ş i ai 11-lea 

Lt 



V l 1. VCH itH ri ale (lecllral1l Ill,li i ile iflCfllhFi101 Nii (lC li niiiic, rcJiatc în ullimul a n fical înciiciil 

(pol rivit art. 41 Jin lcca nr. 57 1/2003 privind CoJiil fiNcal, cu 11lo(Iilci rile ş i cofl11)lCtiri1C tillirioarc) 

NOTĂ : 
c VOr dcclara incliisiv veniiurilc provenite din slr ă i,ii1aic. 

Cincareahzatvcnitul •_____________________________ 
Sursavenitului: 
nuinele, adresa 

Scrviciul prcstat/Obiectul 
. generator de vcnit 

Vcnitui anual 
incasat 

i. Veniiuri din salarii  

1.1. Titular  
i 	

. 

u• _________________ 
1.2. Soţisoţ ie  

1.3. Copii  

2. Veniiuri din aciivil ăţ i independente  

2.1. Tituiar  

2.2. So ţlsoţie  

3.. Venituri din cedarea folosinţez bunurilor 

3.1. Titular  

3.2. Soţ/soţie  

4. Venituri din investi ţii  

4.1. Titular  

4.2. Soţ/so ţie  

5. Veniluri din pensii  

5.1. Titular  

5.2. Soţ/soţie  

6 1 	nifuz i drii aclivilăţ i agr zole 

6.1. Titular  

6.2. So ţ/so ţie  



(inca rca1izatvcnitu1 
Sursa vcnitului: 
Nuinc, adrcsa 

Serviciul prcstat/obicctul 
geiierator dc venit 

V cnitul aiival 
incasal 

7. Veni/iu-i din pi-emii 	i dinjocuri de noroc 

7. 1. 	lilular  

7.2. So ţ/so ţ ie  

7.3. Copii  

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular  

8.2. So ţ/so ţ ie  

8.3. Copii  

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

Data completării 
	

Semnătura 

......... 
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I)lCLARAŢ II 

 

DE INTlR[S1 

Su l)sein n atu l/Subseni na la, 	 , a\iliJ fu nc( ia 
dc 

CNP 	,dOflliCiliHJ 

cunoscnd prcvederilc art. 326 din Codul i)enal privind falsul îia (Ieclara ţ ii, (lcclar pc propria rsl)un(1ere: 

1. Asocia 	sau ac ţionar la societăţi comerciaIc, coinpanii/socict ăţi naţionale, institu ţii dc eredît, giupuri (1c 
anteris eionomii,priiurn ş i rnernbru în asoca ţn, funda ţu sau alte orgaauza ţu neguvernainintali 

r 	 Nr. de p ă rţ i 	Valoarea totai ă  a Unitatea . 	 . 	 . 

. 	 Calitatea de ţ inuta 	sociale sau 	parţ ilor s()clalc 
- denurnirea ş i adrcsa - . 	 . 

de ac ţ .  un. 
ii 	ş i/sau a ac ţ iunilor 

1.1 	...... • 

2Calitatea de membru în organelc dc conducere,adininastrare ş i control alc societăţiloreonierciale, ale 
regialor autonoine, ale compannlor/socicti ţilor na ţaoiiale, ale anstituţiilor dc credit, aie grupuralor de intircs 
econoniac, ale asociaţnlor sau funda ţialor ori ale altor organiza ţii neguvernaznentale  

Unitatea 
rn - denuirea ş i adresa - Calitatea deţinuta Valoarea beneticiilor 

2.1 

3 Calitatea dc menibruîncadrulasocia ţzilor profesionale şI/sau sindicali  
3.1 ...... 

4 	Caitatea dc tneinbiu in oiganele di coiiducere, adinifilstrare ş i iontiol, rctribuite sau neretribuite, 
deţanuti în ia(1rjartade1oa poIaiie, 	tauiţ ia de ţtnută  şa denulnH 	aitadului politac  

-- 

5 Contraiti, iuclusav cile de asaslen ţă  jua idici, 	onsu!tan ţă  juradică , consultara ţă  ş i civale ob ţauutc oa aflate 
îrz (1eauLaac în liaaapul eerut ă rIi fuauit1or, aiaandatc1i sau ciemnat ăţilor publacc fiian ţatick Ja bugilial (1c 
stzl, I9caI 	diai foradura cxterne oIi aiiclacaate cu socaet ă a coneacaa1e cu capalal ds 	stat sau unde sttul cste Ş i 
ac ţioraa an 	oa ita /rnrnoi it ar 
5. 1 Bereflc1au1 dcccntact: riurncic,j 	stiiuţia 	J Pmœdimpâ 	Tiptfl 	DaiaDaaa 	Va1oan 

a2ntracli 	Icaaa:co:ita1ui 	în(1eei]coniuijeta1 ăa 



denumiit ş i 	îiCiX1i1ţ i1 	 ciiliiu1iiltii 	 C()I1III1I IItII 

IdiCI 	 contitc1uI 
- 	 ---------------- 

l •iluI ii - 	. 

Jc dc 	dul1 1 aIeituIui 

Socictăţi cornelEiale/Petsoană iizică  
au1onată/Asociaţii farniliale/ Cabinete  
iiidividuaie, cabineteasociaie, societăţi 
civile pfesicoaJesau societăţi civile 
pro1isiona1e cu ràspundeœ limilal ă care 
d(--1iş(ară  piusiade avocali Oiganizaţii 

1)Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe Iinie ascendentă  ş i copii pe Iinie descendentă . 
2) Se vor declara numele, denumirea ş i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţ inută , tituiarul, 

soţul/soţ ia ş i rudele de gradul 1 ob ţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţ ilor cornerciale pe ac ţiuni Ia care declarantul îrnpreun ă  cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1 de ţ in rnai puţ in de 
5% din capitalul social aI societăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor. 

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

Data completării 
	

Si ătura 
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