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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatu1/Subsei(iata, 	7 ţ,j 	 , având funcţia 
de 	»vti/ 	 la 	 - - 

CNP//0j9- ,doiniciliul /9C  
J 72 	 it 	i/ et 	€u 	2 . 

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

* 1) Prin fami!ie se în ţelege so ţul/soţia 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) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă  se află  în circuitul civil. 

*2) La Titular se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

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

.1 

 b4 	
.. 

- 	 - 	
- 	 (lonJaru 

// 

Supra1ii 
ki- 

pai 

ă  

1&Ju1tie 
- 

C 
1oba idia  

••:• • 	 2) Titularul 

tà 

------ — — - 

-- ----- _ 



* Categoriile indicate surit: (l) apartament; (2) cas ă  de Iocuit; (3) casă  de vacanţă ; (4) spa ţ ii cornerciale/dc 
p rod ucţ  i e. 

*2) La Titular se rnen ţ ionează , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţ ia, 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 de transport 

care sunt supuse înmatricul ării, potrivit Iegii 

i Nr de bucăţ i Anul de tabiica ţ i lluI (le tlol)âlltlll - u  

z 

2. Bunuri sub formă  de inetale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colecţii de artă  ş i 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul culturaJ 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 af1ă  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

lhcricie sulmil - à Vali rei ctinii( ă  

111. Bunuri mobile, a c ăror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, ş i bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 
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IV. Active financiare 

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

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau institu ţii financiare din străinătate. 

nttu ţia carcadznimstrec 	i TI pul* i Valut4 	echi în anul 	SokI iluitlt ,i 	- 
ir ă acesteia 	_J...: 	 - 	. .•.: . 	 ____________ 

*Categoriiie  indicate sunt: (1) cont curent sau ecliivalente (înclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de iavestiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anterior). 

2. Plasamente, investi ţii directe şi împruniuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile ş i particîpările în străinătate. 

ni itciil 	itlii.tociIitc 	iil cic PCF1 	c1c 
, 	 . 	. 

u•tni.tt - 
.. 	. 
l ifl1l 

T 	r (lc iiI Iu ri 	. 
. 	IIIC 	OtI.l 	ii 

co1a.d 	:i
.  

cpi.cLparc 	- 	- 	 - 

*Cat goi.ii1e  illdicak? sunl: (I) liârlii de vakxire aeţimde (liliuri de sfal, cerlifca1e. obligaţiuni); (2) 
ac[iuiii sav părţi socialc în sociela(i coinerciale; 3) îiriprurnuturi acordate Î17 nurne persoiial. 



3. Altc active produc ă toare dc vcniluri nelc, carc însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 (lc cliro J)( 
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Se vor declara inclusiv cele aflate în str ăinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achizi ţionate în sistem leasing şi allc 

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

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

Creditor Coutractat în anul Scadentla Valoa e 

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 nationale sau 
institu ţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 
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1.2. Soţ/soţie  

1.3.Copii 

*Se  exceptează  de la declarare cadow-ile şi iratajiile uzuale priinite din pal-rea rudelor de gradui I ş f al 11-le 



vII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor să i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscai, cu modific ările ş i completările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ă inătate. 
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- Snisa•e.nitului: 

	

Cine a realizat vcnitul 	 . 	 •• 	 •:;. 	 • 

. 	 .. 	 . 	 numcie, adrcsa 
• Serviciul .prestat/Obiectu1 

.•.•...•• 

• . ...gene 
. 	 •

rator de vniţ  
Venitul n auai 
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inasat..... 
1. Veniiuri din salarii 

1 . 1.  Titular cu 

1.2. S/soţie P,/t 	R 4 1#//77~, 7-;? ţ  3 	/ ¶Î 

1.3.Copii  

2. Venituri din activităţi independente  

2.1.Titular 

2.2. Soţ/soţie  

3. Venituri din cedareafo/osinţei bunuri/or 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie  

4. Venituri din invesfi ţii 	 . 	 . . 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie  

5: Venjturj diii pensii 	• 	 • • 	 : 	• 	 • 	 • 	 . 	 . 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie  

6. Venituri diii aclivităji agricole  

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie  

5 



. 	 .: 	 . ..... 
Cine a realizat ven itul 	• 

Sursa venitului: 
. 	 . 	 . 

Nurne,_adresa 
Serviciul prestat/obiectul 

.. 	... 	. 	 . 

generator_devenit 
Venitul anual. 

. 	 . 	 . 	 . incasat 

7. Venituri dinprernii şi dinjoeuri de noroc  

7.1.Titular  

7.2. Soţ/soţie 
 

7.3.Copii  

8. Veniiuri din alte surse 	 • __________________________ _______________ 

8.1. Titular  

8.2. Soţ/soţie  

8.3. Copii  

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

Data completării Sem ţ  

.............................. 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemuatu1/Subse,a4iata, 	 ,avîndfuiic(ii 
de 	Cjt,fj j, 	 la 	 j- 	ccV 

CNP 	/f91l&9c5— 	, domici ţiul t& 	CC! 

47 	şJ-e)A? 	 W? 

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

l 	Asociat sau ac ţanaa la societât.i coinerciale, comparui/oc1et ăţ1 naţio şiale, iiititu ţn de credit, giupurid. 
int.res economi., pa c.0 	rneiiibruînao.aa ţai, fundaţia sau altc orgia ţiige ă narnenta1c 

Nr. de părţ i 	Valoarea total ă  a 
Unitatea 

denumirea ş i 	
. 	 . 

adresa - 	
Calitatea de ţinuta 	sociale sau 	parţilor socialc 

- 	 . 
de acţluni 	ş i/sau a acţiunilor 

______ 1.1 ...... . 

ţţ  

2. Calitalca Jc nieinbru îia orancic dc c nueerc, adaninistrarc si controJ ale 	ocietă ti1or vonicrcialc. alc 
regaa1o. 	aulonornc 	il( (Ofl1 ţ ) 	a1ll(irI..ocic ătiloi 	ii aioaa ilc, 	iJc in..ti1uijloa 	k Credit. ale grupurilor Jc iii k i c 

econoInic 	ak asoci aitiloa ..au fund aaaJor oa a aka1oorg 	iiiauneu  
Unitatea  Calitatea deţinuta 	Valoarea beneficiilor 

- denumarea şa adresa - 

3 CaI 	c*de anembru în cadrad asoc.a ţulor profesîonale şa/sau sindicak 
3. l 	...... 

7Cj!,i2/ 
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deţinntcîiiaJru1 pai ta .1orpobtitc,  !unuţia detuaitt 	i deiauiaiu ua paa tiaiu1uipo1itu 	__________________ 

--- 

5. •: Cozal *a ct 	iic1usi 	1c cJC 	iti 	jidi• 	aaltan ţ . juîid ă, con 	şi:iiJ 	()b.inu1c. ori 	ift ă 1 e 
îr cica utare îu tiaîipul ..ca.itiraa fuii.ailor, nnci te1or 	au deiiaiatăti1oi publac 	finaia ţ  vte de 	a bugclaal dc 

.tat 	1o. aJ 	i clan fonduri e - .terne oai înclîe.atc cu socaetăla cornercaale .0 capatal le slat su iial(1C %tatul L%1( 

a.tioilar xnijorataa/zniraoa alar 	 ______ 
5.1 Beficin i 	e contmct: nume)c. 	Instituţia 	iceduiapiin 	Tipul 	Da 	Dta 	Va1oanu 
piaiia1e/dînrriini şi adia 	J 	tiactant: 	caaafost 	cori1actuui 	cheieFii 	coniictu1uiJ 	tota1ă  u 



dciirni,a şi încndinai coniiactnlui Ili il 

adnsa coniiactul 
Titular 	. 

- 

Soţ/soţie 	. 

Sociomeaia1e1 Peană ilzică  
autorizatătAsociaţii 	mi1ia1e/Cabinele 
individuale, cabhie 	soci ăţi 
civile pafesionale sau socie ăţi civi1e 
piufesionale cu răspuncleie 1imiatăcaie 
des! şoaipiufesiadeavocat/Oiganizaţii 
neman1e/F ţii/Asociaţi 

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă  şi 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 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţ i Ior comerciale pe ac ţiuni la care declarantul împreun ă  cu soţul/soţia ş i rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5 % d i n capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobndire a ac ţiunilor. 

Prezenta declara ţic constituie act public şi răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau 
c&* r ctrul incomplet al datelor nien ţionate. 

l)i*u cornp1ctrii 
	

Semnâa . 
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