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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnattil/Subsemnata, 	 , având fuucţia 
de 	7,2- 	 la  

CNP 	//7 ţ 	, domiciliul 	 € 
7 

t7, 
 ,&. At 	€2  b- 	 -- 

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

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

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări. 

A(Irci 	Ul tOIli 
. 

(. itcori- 
AnuJ 

(iob tndiri1 
- iprif 	i 

Coti- 

_j 	_ 

Modul dc 
. 

(i()bandlrc 

, 
l itu hiru l 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă ; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă  se af1ă  în circuitul civil. 

*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 şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări. 

Adr ua sali ton ( ă tegoI la 
Ă ni.1 uprafata 

Cota- 
partc ; 

Modulcl€ 
dobndire 

2) 4itu1u ul 

1 



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţ ie. 

*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 ş i alte mijloace cle transport 

care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii 

Natura Marca Nr de bucăţ i Antil de fabi ica ţ ie Modul cle dobânchre 

2. Bunuri sub formă  de inetale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colec ţii de artă  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. 

l)ecrierc suiiiir nu1 dohândirii Vrci e.ctiinat 

111. Bunuri mobile, a c ăror valoare depăşeşte 3.000 de curo fiecare, şi bunuri imobile înstr ă inate în 
ultimele 12 luni 

Naiui a bunului 
strarat 

D tta 
•.uistriinar.0 .  

Pcrinaci1ieat t. 	-a 
. 	 .... 	., 	., 	_i.isţ ait.at.. 	_______. 

Form 	 -- - Valoarea 
istruurii 	•: _..::• 
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Iv. Active financiare 

1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea însumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau institu ţii financiare din străinătate. 

Iiistitu ţia are adininistreaz ă  
.. 	 Tipu1 	Vaiuta Dechis in anul 	Sold/valoare la zi ş i adresa acesteia 

-_ 

*categoriile  indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investi ţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluiJscal anterior). 

2. Plasainente, investiţii 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. 

Emitent titlu/societatea in care 1eroani ele 
., .... 	 , 	 . m acţiona r sau asocatben. eficiar de iprunit; 

, 	,. 	 ., 

. 
Nuniar de titluri! 

cotd..paitiiparc  
 1i 11 

caiegoriile jndicate sunt: (1) hârtiî de valoare deţinute titluri de slat, cerfifîcate,  obligaţiuni); (2) 
acjiuni saupărţi sociale în societăli conierciale, (3) îinpruinutuii acordaie în nume personal. 
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3. Alte active producătoare 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 ă inătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing ş i alte 

asemenea bunuri, dacă  valoarea însumată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă , din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societ ăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de e uro* 

(  

Sursa venitu7ui: 
nnmele, adre 

Serviciul prestatlObiectul 
enerator de venit  

Venitul anual 
încasat  

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţ ie 

1.3. Copii 

*Se excepteuz ă  de la declai^are cadourile ş i ti°ataliile uzuale prinzite din partea rudelor de gradul I si al 11-lea. 



vII. Venituri ale dcclarantului ş i ale membrilor s ă i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codui fiscal, cu modific ările ş i completările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inc!usiv veniturile provenite din str ă inătate. 

Cine a i a1izat venitul 
Sursa venitului erviciul prestat/Obectul Venitul anual 

. 	.. 	........ 
	 .;• 	

.. . 	numele,•adresa generatQr.de vcnit încasat 
1 Venituri diii salai u 

1.1.  Titular  

1.2. Soţ/soţie  

1.3. Copii  

2 Verntui i din aclzvzt ăfz zndependente  

2.1.Titular 

2.2. Soţ/soţie --- - 

3Venztui z din cedareafolosin(ei buaurzlor 

3.1.Titular - - 

3.2. So ţ/soţie  

4 Venituri diii învestzfu 

4.1.Titular - 

4.2. So ţ/soţ ie  

5 Veniiui i WiW.pensii 

5.1.. Titular 

5.2. Soţ/so ţ ie  

6 J e171tu i din acrzvil&(z a 	icok 

6.1.Titular 

6.2. Solso 



• 	 • 	 . 	 . 	 • 	 . 	 . 

Cine a reahzat venitul 
•. 	, 	 :;:..  T Sursa venitului: 	• 	 • 

Nume, adresa 
Serviciul prestat/obiectul 
• 	 generator de venit 

VnituI anual 
•• 	incas• •:•• 

7. Veniiuri dinprernii şi dinjocuri de noroc 

7.1. Titular  

7.2. Soţ/soţ ie  

7.3. Copii - 

8. Venituri din alte surse  

8.1. Titular  

8.2. Soţ/soţ ie ---------- 

8.3. Copii - 

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

Data completării 
	

Semnătura 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 4l 	
, având funcţia 

de 	la 	 7 
CNP 	, domiciliul 	 , 

9ţ 	 c- 
cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere: 

au nionar Ia societa ţi comLrciale, companai/societ ăţi uaţionale, institu ţu k ţredit, grupuii 
intreeouoniic, precuan şi. iie!ubruîn asociaţii, fuiadaţii sau alte orgaiiizaţiineguvernaiuentale: 

ni1 a ea 
- denumirea ş i adresa - 

Calitatea de ţinută  
Nr. de părţi 
sociale sau 

 
de acţiuni 

Valoarea total ă  a 
părţilor sociale 

ş i/sau a ac ţiunilor 
. -  - 1 . 1...... . 

2.( ilitatca 	Ic iiiembru în organcic (ic coiiducere, adnainistrare ş i coiitrol alc societă ilor comcrciale, alc 
rciilor autoiioiiic, alc colH)aiaiiloriocict ăţ ilor nationaie. ale instituii1or 	1c crcdit, alc 	iiipurilor (ic intcrcs 
cconoiac,..•k a 	cia.ţiilor 	au fudaţii1r ori u le aitor ogiiiza ţîi »guyeruaiii n ta lc: 	 - - 

Unitatea 	
Calitatea deţinuta 	Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa - 
2.1 --------- 

3. Calitateade. 	e 	ruinc dr 	ociaiitorrofesiou!e şiisan siradicale 
3.1  

-I 	Calitatea 	(h. 	ni . m hi 11 	i ii 	organele de conducerc. administi -are ş i control 	r .ti i b u i i . 	sau 	ncrctribuite.  
deţaniite în cidrial partidelor politice, functia de ţaniiti. ş i deniiaai ea 	 iâlitic 	 - 

4.1 	 - 

5 ContractL, inclusiv cele de asistentă  juridac, consultanţă  jua idică , consu1tau ţ 	ş r cavile, ob ţinute ori aflate 
în derulaa e în tinapaa1 exercată rzi funcţaz1or de niandalelor sau eninităţi1or publace fzzaanate la bugetul de 
slat, loLaI sz diu fondiu z externe ora îaicheLate cu societă i comerciale cti capital de stat sau undc statul cte 
acţioiar_lnajoratar/iurnorztar -________ ______ 
5.] Becti1decontiactne1e, 
preî 	-icleJdenuniiiea  51  adiesa 	T Iustituţia 

contractantă: 
fiuccduiaprin 

caaafost 
Tipu 

ccnticlui 
Data 

îndieierii 
Duaitl 

j conitu1ui 
Valoarea 
totală a 

1 



denumiia şi încredine contictu1ui contiiciuIui 
adisa contlBctul  

Titijlar 	. 

Soţ soţie 	. 

Rude de giadul JI)  aletitulanilui 

Societăţi comeiia1e/Pană iizică  
autorizată/Asociaţii 	mi1ia1eCabinete 
individuale, cabindeasociae, societ ăţi 
civilepiofa1esausociet ăţicivile - 

pisiona1e cu mTundere 1imi1atăcat 
de şoaipiofesiadeavocat/Cani2a ţii 
negiwcamFundaţii/Asociaţi  

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendent ă  ş i copii pe linie descendentă . 
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 ob ţin contracte, aşa cum sunt defînite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul 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 declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul inconaplet aI datelor men ţionate. 

Data completării 
	

Semnătura 

.I-... 	 ....... 
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