
1)1CLĂRAŢ IE DE AV[R1 

Subscmnatul/Subsernnata, 	 i 	Le(- 	 , având func ţ ia 
cle 	Li 	- E c 	c 	la 	 J- 

CNP 	 ,dofl)jCjlju ţ 	.A 

cunoscnd prevederile art. 326 din COdUJ penal ţ)rivind falsul în declara ţii, declar pe proprie ră spundcre 
că  împreun ă  cu famiIia de ţin urm ă toarcle: 

*1) Prin farnilie se în ţelege so ţul/so ţ ia ş i copiii afla ţ i în întreţ inerea acestora. 

1. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOT Ă : 
Se vor declara inciusiv cele af1ate în aJte ţări. 

Adresa sau ona Categoria 
AHUI 

... Suprafaţa 
Cota- Modu de 

,. Tittilarul 
dobandiru  parte dobandire  

 Q- T 

* 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 rnen ţ ionează, 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 

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

Adrsa sari 	ona Cateaoi aa 
AnuJ 

dobandirii 
Supi afata 

C()ta- 
 partc 

MocluI dc 
,. 

dobaridire 
2) 1 itularul 

/ 	() ) Pka 
--iL 

. 



* (atcoriilc indicatc sunt: ( I  ) apartamcnt (2) cas ă  dc !ocLnt (3) cas ă  de vacan ţă  (4) Spa ţ ii coiiicrcialc/dc 
produc ţ ic. 

*2) l a Eitu!ar sc 1iicn ţ ioneză , în cazul hunurilor proprn, iiunicle proprietarului (titnlarul, so ţu!/so ţ ia, copilul), 
iar în cazu! bunuri lor în coproprietate, cotapartc ş i iiumc!c copropriclari !or. 

11. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma ş ini agricoJc, şatupe, iahturi ş i alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatricu ăă rii, potrivit Iegii 

Natura Marca Nr dc bucăţ i Anul de fabi icaţie Modul de dobândire 

- 
- 

2. Bunuri sub formă  de meta ăe preţioase, bijuterii, obiecte de art ă  ş i de cult, colecţii dc artă  ş i 
numismatică , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a cror valoare 
însumată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor men ţ iona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă  ele se află  sau nu pe teritoriul României 

la mornentul declarării. 

Descrtei e umar 	 Anul dobândirii 	 Valoarea estunată  

111. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, ş i bunuri imobile înstr ă inate în 
ultimele 12 luni 

Natui 	biinuui 
inst 	iiat 

Data 
intrainii 

csoana că trc ciies-a 
inti 	iit 

Foima 
 insti ainarti 

a1oaici 

.-, 



JV. Active fnanciare 

1. Conturi ş i dcpozite bancare, 1)n(Juri (ie investi ţii, forme echivaiente de economisire i investire, 
incJusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea însuinal ă  a tuturor acestora dcp ăşeşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
e vor declara inciusiv cele allatc în h ănci sau institu ţ ii financiare din stră inătate. 

Insfitutia cre adnunistreaz 	TIpulx 
. va1uta Ţ e5ch1s în anul 	So1d/iaIoar. la  i ş i adresa acesteia 

*caiegol .iile  indicaie sunt: (]) coni curenf sau echivalente (inciusiv card); (2) depozii bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investilii sau echivalente, inclusiv fonduri privaie de pensii sau alte sisteme cu 
acurnuiare (se vor declara cele aferenle anuluifiscal anterioi-). . 

2. Plasamente, iuvesti ţii directe ş i împrumuturi acordate, dacă  vaioarea de piaţă  însumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv investi ţiiie ş i participările în străinătate. 

Ernitent titIu/soci.tatea îu care peroana cste 
1. ... 

•.acţionar sau asocat/bene!icaar  
Tipul 

Număr ck. titluri/ 
Valoarea totaia la L1 

., 

* ateoi.iile  iiidicate suni: (1) liâi-ii cie valoai-e definute (titluri de slat, certijcaîe, obligaţiuni); (2) 
acţ iuni sciu părţi s()ciale îii socielă i co,nerciale; (3) împi-ulnuturi acoi-date în nzune personai. 



3. AIte ac(ive l)ro(Jtic ă toarc de venituri nete, care însumate (ICpăŞCSC echivalenlul a 5.00() de euro pe 
an: 

NOT Ă : 
Se vor deciara inclusi-v ceie aflate în str ă inătatc. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii einise în beneficiul unui tcr ţ, bunuri achizi ţionate în sistem Jeasing ş i alte 

asemcuea bunuri, dacă  valoarea însumată  a tuturor acestora dcpăşeşte 5.000 de euro 

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

Crcjitor 	 Coatractat în anul 	Scadeiat la 	 Valoare 

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 
institu ţii publice române şti sau stră ine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
celc ale angajatorului, a c ăror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro * 

Sura venatului 	SriciuJ pietat/Obiectu1 	Venatul anual 
Cnc i eabl4t -enitul 

- . . - 	- - • 	nuniele, adresa 	- generator de venit 	- - 	incasă t 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţ ie 

1.3. Copii 

*Se  excepfeaz ă  de la deciarare cadourile ş i trata ţiile uzuale prirnite din partea rudeior de gradul J ş i ul 11-lea. 



Vl I. Vciiituri ale Jeclarantului ş i ale iiicnibrilor să i de familic, realizate în [Iltinlul an fiscil închiiat 
(potrivit art. 41 diu. Legea nr. 571/2003 J)rivind ,Codul fiscal, cu modific ă rile ş i conipletă rile u ăterioare) 

NOl Ă : 	.. 
Sc vor dcclara inclusiv venituri!c proVcni[e diri str ă iriătate. 

Cinc a r,aluat venitul 
, 	 . 	 . 	 - 	

,. 	

,...-..: 	
• 	 • 	 •• 

Sursa venitului 
: 	 nurne1, ad.rsa 	. 	 ..:••: 

Serviciul prestat/Obictul 
. generator..de vcnit. 	.. 

Vcn)tul anual 
•: 	iasat 

I. 	Venifwi din,.slaii 	• . . 	 •:. 	 . 	 . 	 . 

1.1.Titular  
. 	 .. 	 . - 

1.2.So ţ/soţ ie  

1.3.Copii  

2 Vernlurz din activzt ălz independenle  

2.1. Titular  

2.2. So ţ/soţ ie  

3 Venitzirz din cedareafolosznlei bunurilor 

3.1. Titular  

3.2. Soţ/so ţ ie  

4 Vernturi drn rnvestz, ţzi  

4.1.Titu1ar  

4.2. So ţ/so ţ ie  

5 Venztw i dmpensii  

5.1. Titular  

5.2. Soţ/soţ ie  

6 Vemlui i dm activilăţi agi icole 

6.1. Titular  

6.2. So ţ/so ţ ie  



. 

(.tnc a realizat vcnitul 	. 
. 	 . 

Sursa venitiilui: 
. 	 . 	 . 

Nttm, adresa 
Serviciul prestat/obiectul. 

.. 	 .. 	 . .. 	 . 	 . generator dc ventt 
Venitul anual 

. 

.. incasat 
7. Veni/uri din j?re/flii Ş l (IifljoCuri de noroc 	 . 

7.]. 	Uiiular  

7.2. Soţ/so ţ ie  

7.3. Copii  

. 	Venituridin alte sw 	 . 	 . 	 . 	 . .• 	 . 	 . 	 :.. 

8.I.Titular  

8.2. Soţ/soţ ie 	• 

8.3. Copii , 

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

Data completării 
	

Seinnătura 



. 	 --- 	 . 	 -.-- 

jI  

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 având func ţia 
de 	 Ia 	 - 

CNP . 	(çà ,4 	,domiciliul 	cg tf op. 	
f 	

) 	TQJ. 

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

1 	Asociat 	au actionai la societăţi coinei caale,oinpanii/societ ăţi nationale, anstitia ţai de creclat, griipuri de 
intiri, economic, jrecum si rnembru înasociatia, funcIaţusxu alte organua ţii neguernamentiie_____ 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinuta 

Nr. de părţ i 
sociale sau 

. 	 . 

de acţiuni 

Valoarea totală  a 
parţilor sociale 
. 	 . ş1/sau a acţiunilor 

1.1...... . 

coinei ciale, ale 2 	(alitatea de metnbi u în orane1c de conducea c, adininistrare şa control ale societăţilor 
rcill()r auiononie, ale cuiiipaniiiorisocieta ţiior naţionale, aic iia1itu ţaiIor Ue cruIat, aie grupuriior cle interes 
economic, ale asociaţiilor sau fuadaţiilor ori.a1e.ltr ganitrili i n euvcrnaineni:ilc: 

Unitatea 	
Calitatea deţinuta 	Valoarea benercu1or - denumirea şi adresa - 

2.1....- -  

3.Calitatea..dc rncinbru în caclrul asocia ţiilor pr4fesion..e.isausindi.a1e_T 
Q Li 

4 (alitatca de mernbtu în oiganele de conducere, admanistaaie si control, rctribuik sau neretrabuate, 
de ţuaute în cadx uIpax tideloa polatice, iuuc ţia 	 a e deţinută  ş i denuinia paa tadulua  
4.1...... 

5 Conti acte, inclusiv cele (le asastent ă  juri(lică , coiiultanţă  jurtdacă, consultan ţă  şa civile, ob ţanute ori aflate 
în derulaie în timptal exercitării funcţialor, inandatelor sau demnit ăţilor publice finan ţ ate de la bugetul de 
stat, local şa dan fonduii cxterne oai încheiate cu soiict ăţi comercialc cu capitl de stat sau unde tatuleste 
ac ţionai naox itar/manoi itar 
5.1 Beneficiarul de contract: numele, 	Iristituţia 	ŢPiuceduiaprin 	Tipul 	Data 	Duiala Ţ  Va1oai 
pinume.le!denurnira şi adisa 	contractantă 	caiafost 	con1itii1ui 	încheierii 	contiactului 	lotalăa 

1 



denumirea şi înoedinţat contctu1ui conctu]ui 
adiesa contactu1  

Titular 	. 

Soţ soţie 	. 

Rude dedu1 i aletitulanilui 

Societăţi comeiia1e/Petoană fizică  
autoiizată/Asociaţii flimiliale/Cabinete 
individuale, cabineteasociate, societăţi 
civi1epiofsiona1e sau societăţicivile 
piofesiona1e cu t ăspdcte limitatăcaie 
des1 şoarăpiofesiade avoca1/Oianîza ţii 
neguvemamenta1e/ Fundaţii/Asociaţi  

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă  şi copii pe linie descendentă . 
2) Se vor declara numele, denumirea ş i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul, 

soţul/soţia ş i rudele de gradul I obţin contracte, a şa 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 societ ăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor. 

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

Data completării 
	

Semnătura 
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