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Subsemnatul!Subsemnata, 	7tîŞ 	 , avâncl funcţia 
de 	 Z77 	 7 	7ş / ,2/7 

CNP 	, domiciliul  

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  împreună  cu familia deţin urmă toarele: 

* 1) Prin familie se în ţelege soţulisoţia ş i copiii af1aţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) agricoi; (2) forestier; (3) intravilan; (4) Iuciu de ap ă ; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă  se af1ă  în circuitul civil. 

*2) La Tjtulart se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprletate, cota-parte ş i numele coproprietarilor.  

2. Clăcliri  

NOTĂ : 
Se vo1 declara inclusiv cele af1ate în alte ţărl 
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* 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 şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii 
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2. Bunuri sub forniă  de inetale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colecţii de artă  ş i 
numisrnatică, obiecte care fac parte din patrinioniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare 
însumată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă  ele se află  sau nu pe teritoriul României 

Ia momentul declarării. 

- 	 .,. 

tt. Bunuri znobile, a c ă ror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecarc, şi bunuri iinobile înstrăinate în 
u)tiiic1c 12 iiini 	 .. 



.Iv. Activc financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forine 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 iristituţii financiare din străinătate. 
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*categoriile  indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investi ţii sau echivalente,, inclusiv foizduri private de pensii sau alte sistene cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal a,iterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însunaată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 	 , 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate; 
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3. AIte 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 ăinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

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

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

Crditor 	 (ozi1actat îu anu ă  Ţ 	cadent 1 	1 	aloare 

VL Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă  de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi coinerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
•institu ţii publice roinâneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altcle decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

. 1. Titular 
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1.2. So ţ/soţ ie _-----.- 

l.3.Copii  

*Se cXCp/LaI /i la dcciarai-e cad:jle ş i li-afaţ iiie uzuale p;i1uile diji purea niaelur de grciciiil Işi al !]-kci. 
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vII. Venituri ale declarantului ş i ale membrilor să i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legca nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veiiiturile provenite din str ă inătate. 

Sursa entu1ui 	Serviciul prestat/Ohiectul Venitul anual 
(ine a rea1izatventu1 •: ••••.• numele, adresa 	.ratordeeiit 	inca şa.... 

1 Venilui i din salarii 

1. 1. Titular  

11.2. Soţ/oţ e 	 l 	 l 	 l 

11.3.Copii 	 I 	 l 	 J 

- 	 - 

6 i n1m i diii activllălz agi icok 

6.1. Tiu1ar  

6.2. So/so ţ e 	 - 	 - 
- 
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airesa 	 genirt de. eiiat 	iu.i ii. 
Venituri dinpremii şi dinjocuri de noioc 

7.1.Titular 

7.2. Soţlsoţie  

- 

7.3. Copii  

- 

8 Venzturidinu1teurse 	 - 

8. 1. Titular 	 - 

8.2. Soţ/soţie  

8.3.Copii  

- 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii peuale pentru inexactitatea sau 
caracterul incoanplet aI datelor inen ţionate. 

Data completării 	 Seniaătura 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subseinnatul/Subsemnata, 	 7P7 	. 	, având funcţia 

de52i,t, 	 Ăz,iâ 	 i 	 ,,/ 

CNP 	domiciliul 	 zz 

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

. &)Cia1 sail ie ţiOiiir la socie1iÎi coniercialc c)rnj)a1lii/N cictai i i ţ ioiialc. instituii (1C credi(, grupun Ie 

iiltcrcS ecunomlc,J)recuin 	i neiubruîn asocia ţii fund ţ i saualle organwa ţ ii cucnanicnta1e: 
Nr. de părţi Valoarea totală  a 

Unitatea Calitatea deţinută  sociale sau părţilor sociale 
- denumirea şi adresa - de acţiuni . şl/sau a acţiunilor 

I . 1 - 

2Ca1 i1a1ea cIure,a(ht1iflS1iaFC Ş i coTrrol aic socicti]or comcrcia+e,:e 

gii1oi autoiiotnc, 41le 	)nIpanlIIoi / 	ciiiloi nationale1  alc iu(itu1 iiloi de (1 	dit, alle grtipurilor 	k int. rc 

€)IiOJflica1.___OCi1tl1lOtiU fuudaii1oroti  

. Unitatea  Calitatea deţiriuta 	Valoarea benefÎciilor 
-  denumirea şi adresa - 

2 . 1....... 

3 ( *atei dc 	mbruîn t iciiui 	oiaţu1oT piofcona1c ş i/siu 	inJi 

-1 	Ca liLlien 	flu 	illelH bru 	îii 	r,ancle 	de 	CuIIdUCCFC. 	:id Il inistra re 	i 	cuiitrul, 	r1ri1iii ite 	sa ii 	iiercl ril)uilc. 
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4.1...... 

(,oii 	Lt1 	iiiclusiNr ccicde asisteriî lurld1, consultau ţă 	ui idi 	i, cunsultan ţă  si civilc, obţ iniitL nu af1aie 
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denumiiea şi înctedinţat contiactuiui contiactului 
iesa ci1  

Titular............... 

Sosoţie............... 

Rudedegadu1 Ia1etiiu1aru1ui 

Soci ăţi conia1e!Petoană 1izică  
autofAsoiami1ia1e!Cabe 
individuale, c bineteaciate, societ ăţi - 

civi1epfesiona1esausocid ăţicivl1e 

d şciadeavocat/Oini ţii 
neguvenien1e/Fu4i/Axiaţii  

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte,aşa cum sunt definite Ia punctul 5 Nu se declară  contractele 
societăţ ilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună  cu soţullsoţia şi rudele de gradul I deţin mai puţln de 
5% din capitalul social al societ ăţii, indiferent de modul de dotndire a acţiunilor. 

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

Data completării 
	

Semnătura 
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