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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemuata, 	7V/&/ 	,g7Z 	 , având funcţia 
de j» / 52 	 Ia  

CNP 9J 	 , domiciliul  
h,-2 / / 	. 	,,,  

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  împreună  cu fami1ia 1  deţin următoarele: 

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

*2) La  lTitularu  se menţionează, 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 

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

dr LS2 	iu ioi a ( 	i a 
. upr f 

di1dc 
l itul 	i 	i l 



* Categoriiie indicate sunt: () apartament; (2) cas ă  de Iocuit; (3) casă  de vacan ţă ; (4) spaţ ii comerciale/dc 
producţie. 

*2) La Titular se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, nurnele 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 de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Niiii ni N1i rci Nr. 	1e l,uc ă li 	Anul (lc labrica ţie Moduldec1obâiidirc 

2. Bunuri sub formă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colec ţii de artă  şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patriinoniul cultural na ţioual sau uuiversal, a căror valoare 
însumată  depăşeşte 5.000 de euro 

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

la momentul declarării. 

Descriere su riiiră 	 Valoarca c--,.tiniatit  

111. Bunuri mobile, a căror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstr ă inate în 
ultiiuelc 1.2 Iuni 

Nitiirbiii 	.D•ata 	i 	Persoana că•-e eircs-a 	 . ., • 	 . 	 . 	.. 	fa1oarca 
- tiiistiaivaru 	iistimi j 	fu.tlui i  
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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 însumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

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

institu ţ i:i c:ire 	1minisire:ii: 	
-1  

i adres:i :cesteia 1i1ul V:ii ţ ,l ă  l)ec1ii 	în 	:iii til )l(1/ 	:1u:) rc l:i zi 

(/ 

*categoriile  indicaie 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 anuluifiscal anterior). 

2. Plasamente, 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 şi participările în străinătate. 
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Catcgoiiile îiidicate şzuz/: (]) iilii de vaiowc cic ţiinie (litlui-i de stit, ccr1iJcate. obligaţiuni); (2) 

c!tlizmi -ai părţi socia!t îiisocitlăţi tOizeiciale; (3) îfl:J?1U171uil!ii tcorclatt îiz iuiiit persoflai. 



3. AIte active producă toare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

:::::: : :::::::: ::: :::::: ::::::::::::::::.::::::::::: ::::::::: :::: :::::::::::::::::::::::::.::::::: ::::::: :: ::::::: :: :::::::: 
NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aate în str ăinătate. 

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

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

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

( rcdior (ui1rictat în anul Scadeutla 	 Viloarc 

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

. 	 ..: 	
.•..:;.. 	 • 	 - 

	

Cinea i 	diz it 	uitul 

1.1. Titular 

r 	vcnittilui: 
iiiiiiicle. adrci 

erviciul pictt/( )biectul 	VeHit ul an u:il 

ciicritor 	1c 	eiii 	 iucss 
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1.2. Soţ/soţie 	, 

1.3. Copii 
 

*Se  excepteaz ă  de la declarare cadoui-ile şi trata(iiie uzuaie pi-iluile ain ]arlea ruclelor de greuhil i yi Ù1 1i-lea 



vII. Venituri ale declarantului ş i ale membrilor să i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 

(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ă rile ş i completările ulterioare) 

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

enitul anual . 	. 	 iir 	ciiittiliii: 	Ţ erviciuLprestat/O.biectu1. V 
( iuc 	realrit ciiil ul 	 •• 	•• • iiumek, adies 	 geneaatoi (1cenat 	incasat 

l Venituri dzn .sala; u 

1.1.Titular 

o 
1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

2. Veniiuri din 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Veîiituridin 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4. Venituri din 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5 Ventui i dui 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri dizi 

6. 1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

ivzt ăţz zndependente 	- 

wţez Iunurilor  

zcin;it2jz agrzcole 	 - 

5 



Cine a reaizatvenitu 	.•... 

. 	 Sursa.venitului: 	
• 
j 

Nume. adresa 
Serviciul prestat/obiectul 

I 	generator de venit 
Venitul anual 

încasat 
7. Venituri dinpremii şi dinjocui-i de nooc 	 . 

7.1. Titular  

7.2. Soţlsoţie  

7.3. Copii  

8 Venzturi din alte surse 

8.1. Titular  

Ai/A 	,?CZ7  ], 	6 9 5! /OO 

8.2. Soţ/so ţie  

8.3. Copii  

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul inconiplet aI datelor nien ţionate. 

Data completării 
	

::tz 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subseniriatul/Subsemnata, 	77IciJ 	 , având funcţia 

de 	 la 	 — s 

CNP 	 ţ /Y , domiciliul 	 ,9 	 , 

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

. 	\()ci 	t sau acionr ki 	ocet ăţi Comercialc. c 	IripaniiJ)cietIi iii ţionalc, iflstitu ţii (JC cre(lit, grupuri de 

interes econoicprciiIn ş i meinbru în a%oia ţIi, tundaţu au alte organazagaveriiauaentak 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - 

Calitatea deţinută  
Nr. de părţ i 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea total ă  a 
părţilor sociale 
. ş1/sau a acţiunilor 

2. (i1itei (1e lncnil)ru în ori.anc1e  Je eonduccie, a4inlinistrare 	i conlrol alc societiiî1or conicrcialc, ale 

regiilor anlolionie, alc conipaniilorisocîet ă(ilor na ţionak ale instilu(iilor (Ie crr(lit, ale grupuriloF Jc interes 

econojc ale.asocia ţiilor saufuudaţii1orori1ea1tor 	anizaii ncguveniainentale: 

Unitatea 	 - Calitatea deţinuta 	Valoarea beneficiilor 
- denumirea şi adresa—  

2.1...... . -.---.. 

3. Ca1t$teade  inirb:au în cadru asoia ţii1orprofesionalc şi/isidica1e 	 . 	. 	- 

3.1  _ 

I. 

-t 	( 	i li tateri 	l 	I1(1lillU 	11) 	(>I.. 	lfl(I(. 	(I(. 	il(llI((l 	HJlI)i1iItI 	1I(. 	si 	(OIit1)l 	iti;liiit 	.0  

k t i ii u t ( 	i 	cc1r!Lp.2 	t i1 	l( i 	itice,fnH i. t 	detirint 	i dntnniica J) i__tiuluipo1itic 	 - 	- 

4.1 	 - 

5 	(outi act. 	II 	UZV cel 	(1 C a15t1i ţ î Jirl(Iic, CO 	uJ 	tHl 	jurffliéà '  Coilsulieitt 	Ş) en )1C 	ohtiniit 	)i i ifIate 

în dci t.Iare it. iiiiipul C(l (II 11 iui CU1, 	tiid 	t< Or 	iii (lLIt.itiilO1 	[t Iili ( 	ftn inttc 	I 	ctu1 (J 

slil., Ioc.a] s 	Jin fondiri etiii 	(JIl îuCI}ci ri 	cn 	etîi LOJI 	.rci ile ci 	jiit 	c 	s 	s tri ii i i 	.tatri 	cstL 

----- 
5.i Ben-Jic.ir1 	co:itit: nirr:eie, 	 ns1it:iţ i 	Piicap:in 	Tipul 	J 	Data 	Dla 	Va)oa: (e 	 a 

pudiii i 11ad1 	 contactulti 	înc 	ontiactu]u 	ta 



denumiia şi încndinat conliactu]ui contiactu]ui 
adrsa contiaciul  

1 îiular 	. 

) 
Sose 	. 

Rude degiadul I aletitularului  

Societăţi comeiia1e/Peioană iizică  
autorizatătAsociaţii 1milia1eICa6ine / 
indidua1e, cabiieasociate, societ ăţi  
civi1epa1esausoci ăţicivi1e  
psiona1e cu ră undete 1imilatăcat 
des1ăş siadeavocat/Ogan ţii 
nena1e/Fund4Aci4 

1)Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe Iinie ascendent ă  şi copii pe linie descendentă . 
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa benefîciarului de contract unde, prin calitatea de ţinută  titularul, 

soţul/soţia ş i rudele de gradul I ob ţin contracte, aşa cum sunt definite Ia punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor comerciale pe ac ţiuni Ia care declarantul împreună  cu soţul/soţia ş i rudele de gradul I de ţin mai puţin de 
5% din capitalul social aI societ ăţii, indiferent de modul de dobndire a acţiunilor. 

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

Data conipletării 
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