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DECLARAI'IE DE AVERE

Subscinnatul/Subscrnnata,
de c; CNI>

e

.

, avnl funcia

..-

Ia
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7c

domiciliul

0, ile

cunoscnd prcvcdcrilc art. 326 din Codul penal privind faisul în dcclara ţii, declar pc proprie rspundcrc
că împreun ă cu familia deţin urm ă toarele:
* l) Prin familie sc în ţelcge soţul/soţ ia ş i copiii aflaţ i în întreţinerea acestora.

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

zi

zona

Categorza*

Anul
dobandirii

Suprafaţa

Cotaparte

Modul de
iobndire
...

Titularul i)

*

Categoriiie indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) Iuciu 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 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 deciara inclusiv cele af1ate în alte ţări.
-

--

-

ti zoni

( icgol za

Aiiul

-

uprafata

1

Cot i
p_ i_i

odul d

dondii

TzÎu1artt 2)

* Calegoriile indicate sunt: ( J ) apartamcnt; (2) cas ă dc I()cuil; (3) cas ă dc vacan ţă ; (4) spa ţ ii coineruialc/dc
prOCllJC ţ iC.
*2) l a Titular se men ţ ionează , în cazul bunurilor proprii, iiumelc proprictarului (titularul, so ţul/s o(ia, uopiliil),
iar în caxul bunurilor în coproprictatc, cota-partc ş i numcle coproprietarilor.
11. Bunuri inobile
l. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi ş i alte mijloace (le lransport
carc sunt supuse înmatricul ă rii, potrivit legii
Natura

Marca

Nr de bucăţi Anul dc fabrica ţie

Modul de dobzdzrc

2. Bunuri sub form ă de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de cult, colec ţii dc artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a că ror val()are
însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă ele se afl ă sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.
Dcscrjer5umară

-

Valoa rca e1iivată .

- Anul t1obâdiri i

111. Bunuri mobile, a că ror valoarc depăşeştc 3.000 de curo fiecarc, şi bunuri imobile înstr ă inate în
ultimele 12 luni
-

1\ tuiabunu1ui
înst na1

Prona

(tzeLiI(

îiitră riă rii

2

-

Joriv

. . . . ..
/
l V. Active 1na iicii i-e

. Conturi Ni (1e1)ozile bancare, fonduri (le invesli ţ ii, forme ccbivalente dc ecoiioiHisir
inclusiv cardurilc (ie crcdit, Jaci vaioarea însumal ă a luluror aceslora (1C1)ăŞ CŞtC 5.00() (IC CIl()

ş i invclirc,

NOT Ă :
Se vor dcclara inc!usiv ccle aliate în b ănci sau inslitu ţ ii linanciarc din str ă in ătate.

I.nstitu ţia care administreaz ă •.
şiadrcsaaccsteia

:.Tipul*

Valuta
..

Dcschisîn anul•. ....
...

..

Sold/valoareia zi
.

Ille

7Z

*categoriile indicate suni. (1) cont

curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit hancar sau
ii
sau
echivalente,
inclusiv fonduri private de pensii sau alte sislerne cu
echivalente; 3) fnduri de investi ţ
acurnulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anterior).

2. Plasamente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de pia ţă însumată a tuturor
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate.

lmitent tit1u/ocietatea îi cài
rson, iia i.i C
3cţloflai sauaociat/beneIiciar di. lrnprumu(

Jl)til

umă rdi titlu i!
cota departicipari.

ilu

iea iulala la ii

________

*categoriile indicate sunt: (1) hărtii de valoare deţinute (titiuri de stat, cert7icate, obligaţiuiii); (2)
acţiuni sau j)ăi-ji sociale în societă/i comeiciale; (3) împi-zimuluri acoi-dale în nume personal.

3

3. Alte active produc ă toare de vcniluri nete, carc însuinate Jcp ăş esc echivalentul

à

5.000 (IC

ClI() pC

a n:

N Ol Ă :
Sc vor declara inclusiv cele aflatc în str ă in ătate.
V. 1)atorii
Dcbite, ipoteci, garau ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achizi ţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac ă valoarea însumată a tuturor acestora dep ăş eştc 5.000 dc euro
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăinătate.
Creditor

j Contractat îa anul

Valoare

Scadeut Ia

VI. Cadouri, servicii sau avautaje primite gratuit sau subven ţionate fa ţă de valoarea de pia ţă, din
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regiî autonome, coinpanii/societ ăţi na ţionale sau
institu ţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, creditc, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a c ă ror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
ciui

iel1Z4teflItUI
1.1.Titular

ua
r - enjtu1ui
niirnele, adiis i

-

Seriiiu1 piitat/Obiectul
generatordeenit

-

enitul uiva l
incasat

r

1.2. Soţlsoţie

1.3.Copii

*Se excepteaz ă de la declai-ai-e cadoui-ile şi trala ţiile uzuaie primite din partea rudelor de gradul 1

şi ai 11-lea

VJ 1. Ven ituri ale (JeclaraiItului i ale rncflil)rilor Nii (IC fa inilie, realizate în ultini iil a n ficaJ îiiclieia
(pot i- ivit a rt. 61 din 1 eea nr. 227/2() 1 5 privin(1 (oJu l fiscal, cu rnod iIiciriJe ş i COmJ)lCti ri le u lterioa re)

NOTĂ :
c vor dcclari inclusiv vcniturilc provcnitc din strinîta1c.
•

.

CinearcahzatveniuJ
•

•

.

Servicitil prestat/Obiectul
generator de.venit

Sursa venitului:
nuneJe,adrcsa

1. Veniluri din salarii
1. Titu lar
.

sexe

•

Vcnitul auual
incasat

,

1.2. Soţ/soţ ie
1.3. Cop i i

2. Vei7iiuri din aciivii ăţi independenie
2.1. Titular

2.2. Sosoţie
3. Veniiuri dincedareafolosinţeibunurilor
3.1.Titular

3.2. Soţ/soţie
4. Venituri dii7 investi ţii
4.1.Titular

42. Soţ/soţie
5. Veniiuri din pensii
5. 1. Titu 1 ar

5.2. Soţ/soţ ie

-

6« Venilui i diii activzt ăţi ag icole
6.1.Titular
6.2. Soţ/soţ ie

.

..

.

_•

________________

__________

t

C- z. nc a

Sursa vcnittilui:
Nuinc, adrcsa
7.V(/?i/t(ri diii prei7iii Şi (iifljocuri de noroc
alz. ,at vcnitul

Serviciul prcstal/obicctul
gencrator (1c vcnit

V cnitulanual
incasat

7. l. litukr
7.2.Soţ/soţ ie
7.3. Copii
8. Veiiiluri din alte surse

8.1. Titular
8Soţ/soţ ie
8.3. Copii

Prezenta declara ţie constituie act public şi ră spund potrivit legii penale pentru inexactitatca sau
caracterul incomplet aI dateor men ţionate.
Semnătura

Data completă rii
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•u

cunoscnd prcvederilc art. 326 diu CodtiI penal priviud falszil în declara ţii, dcclar pc propria rspunJeri:
[i. Asociat sau..ac ţionar Ja societăţi comerciale, coinpanii/societ ţi naţionle, institu ţii decrcdit, grupuri de
nteres cconorn.ic,
curn ş z iucznbruîn asociatz, funda ţii sau aJteorgazanigyernainent1e
T
Nr. de p ărţ i
Valoarea total ă a
Unitatea
(.al itatca de ţ inuta
sociale
sau
parţ ilor socialc
- denurnirea ş i adresa de acţ iuni
ş i/sau a acţ iunilor
.

.

s i

C
2.r.

.

.

.

2

L

2 CaJitata de membru în organele de conducere, adinznistrare şi control ale soczetăţzlor comeri,a1, ale
regulor autonome, ale coznpanizlor/societ ăţi lor na ţzonale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de lntLrc
economic, ale asoczaţzzlor sau fundaţizlor orz ale altor orgazaita ţzz neguvernaznentale
Unitatea
Calitatea deţinuta
Vaioarea beneficiilor
- denumirea şi adresa 2.1
$c
VL4/c

&

7

Ă

3 Calitatea demeinbru în cadrul asocsa ţulor profeszonale şz/sausindicaie
3.1 ......
,- Ş-

nienbi u în oi ganele Je couc1uci adzniznsti arc ş ioutro1, retrzbtute sata ne ă etz zbuzte,
lcţinutc îii cadrul par tde1oz polztzce, i.unc ţit cţinută şi dennmu ca pai tidului jc
-_____

4 Calitatea d

,

4. 1......

----

5 Contzaiic, irzcluszvccle ck asisen ţ juridzc, conultan ţă juridic ă , cozisu1tan ţ i ş z civ.iIe, ob ţiuut

ori aflate

îra dernLic în tirupul exercită răz fuii,z1or, uiandateoz sau deninzt ăţrlor pubbcc fiaan ţat Jc 1z bugdul dc
stal, local ş i diu foridurt cxterne oii iuclivate cu soczet ţ.i comecza1( cu capzlal dc stat saia uncle stvtul cste
acticrai rnaozitai/rnrnoz.itar
5.1 I3eneflci jldeconct: nurncie,

pnumcie/denaJesa

lnstii.utia

contractant

1cedu: prin
careafost

Tipul

j

co:1rtu1ui

Data

Drata

Vdoai
te.ta1ia

-

denuniii s i

îiicix1inţ i1

-

coi1Jic h i

coi

li1

lic1i kii

v

COfl1]lCtUl
.

,v

Ru dede gràdull

Soc iàâ~

auiorizată/Asociaţii imi1ialelCabinee
individuale, cabine asocia, socii
civile pifesiona1esau soci ă i civile
prufZsiona]e cu rîTu-dm 1irnita1ăcai
ILI
ZZ

Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascendent ă şi copii pe linie descendent ă.
Se vor declara numele, denumirea ş i adresa benefciaru1ui de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul,
soţul/soţ ia şi rudele de gradul I ob ţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor cornerciale pe ac ţiuni la care declarantul îrnpreun ă cu soţul/soţia şi rudele de gradul l deţin rnai puţin de
5% din capitalul social al societ ăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor.
2)

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

Semnătura

Data completării

2

