
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsem natul/Subsemnata, 	VJ/1_V 	,j244L 

de 	 la  

CNP 	, domiciliul _______________________ 

-r-- r 

având funcţia 

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

* 1) Prin familie se în ţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi 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 ap ă ; (5) alte categorii de terenuri 
cxtravilane, dacă  se af1ă  în circuitul civil. 

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

2. Clădiri 

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

n ion i ( at(.oi i t 
ntil 

upi 	.ta 
Cot t- 

pait 
1O(1IIl (k 

.. 
JOb!fldnc 

Tttul trul 

1 



* Categoriile indicate sunt: (l) apartarnent; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacan ţă; (4) spaţ ii comerciale/dc 
producţ ie. 

*2) La Titular se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, nurnele proprietarului (titularul, so ţul!so ţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 
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2. Bunuri sub formă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colec ţii de artă  şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patriinoniul cultural iia 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 

la momentul declarării. 
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Bunuri mobilc, a c ăror valoare depăşeş te 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 Iuni 
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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, dacă  valoarea însumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor deciara inclusiv cele aflate în b ănci sau instituţii financiare din str ăinătate. 
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*categorijle indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (indusiv 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 d2clara cele aferente anuluijscal anterior). 

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

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 
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3. Alte active produc ă toare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pc 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

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

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

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

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ă inătate. 
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VL Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, coinpaniiisociet ăţi naţionale sau 
instituţii publice roinâneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 
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1.1. Titular 

S.si vcuitului: 
Ţii, mcic. 	1t-ct 
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1.2. Soţ/soţie 

13. Copii  

*Se  exceplează  de la deciararc cadourile şi trata;iile uzuale primile din partea rudeior de gradul 1 ş i i 11-lea 



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

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

o rsa venittilui 	 nitu1 anual 
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riuinele, adi ea 	 geni ator dc venit 	incasat 

1 Venituri din salaiii 

1.1. Titular  
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1.2. So ţ/soţie 

1.3.Copii  

2 Venitui i din acizvzl ăţz zndependenle  

2.1. Titular  

2.2. So ţ/soţie  

3 Venzturi din cedareafolosinţez bunurzlor 

	

3.1.Titular 	 f 

3.2. So ţ/soţie  

41  Venituri dzn investz ţii 

	

4.1.Titular 	 J 

4.2. So ţ/soţie 

6.2. So ţ/soţie 



CInc a realizat venitul 
• 	 . 	 . 	 • 	 • 	 • 	 • 	 : 

J 	Sursa vei itn1ui. 	Jserviciul 
. • 	 : ..Nuine, adresa 

prestat/obiectul 
• generator devcnit 	. 

Venitul •anial 
• • •• încasat 

7. Verntvri din premii şi dinjocuri de noroc 

• 
7.1. Titular  ______________ _____________ _______ 

7.2. Soţ/soţ ie  

7.3. Copii  

8 Venituri dzn alte surse 

8.1. Titular  

8.2. So ţ/soţie  

8.3. Copii  

Prezenta declaraţie coustituie act public şi răspund potrivit legii penalerntru inexactitatea sau 
caracterul iuconiplet aI datelor iiienţionate.  

Data coinpletării 

C fJ •........... 
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DECLARAŢ IE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	_____________________________________________ 
, având funcţ ia 

de 	 t 	 Ia 

CNP 	42 //.731 	, domici1u1 

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

. :()Ciii sa u aci()nar la socictii ciicrcialc, cnpi iiii/sucie 	(i na ţionalc. iiitituii Jc crcdit, gruJ)urid 

in.tere econoznic, preurn ş i nILinbru îu aoLaaţu. fuiidaju ata a1teOrgjizaţn neu.ei nuuaata1e 	 - 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - 

Calitatea de ţinuta 
Nr. de părţ i 
sociale sau 

 
de acţiuni 

Valoarea total ă  a 
parţilor sociale 

ş i/sau a acţiunilor 

2. Caliliica (JC nictiibru în 	rgaz ăelc de conducere. 	Iîninisliare 	i control ale socic ăţ ilor corncrci:ile, alc 
regiilor auonoinc, a]e coiiijaniilor/societa(ilor iialiouale. ale ins(itu ţ iilor de credit, ale grupurilot (1e interes 
ccuii1c asoîjijor sau fuiidalijlor oriajealtor 	nîaţii ncuvernaineu1a1e: 	- 

Unitatea 	 . 

Calitatea deţanuta 	Valoarea beneficulor 
- denumirea şi adresa - 

2.1 

.3. 
3.1...... 

. (alit:itca iu iiiciiibru îli or:inc1c (lc c()ti(luccrc. a(liiiiBitrarc si c()Iitr()l, rctriI,uic s am nurutribuiic, 

(k ţ lr)litl i n i i(1r iil 	i (l(1( 1)11 j)((lili(<. func ţia 1 ţ unt si denuniiac i 	utz0uft1iiti 	 - 

4.1...... 

(ontracte, inc1usi cc1 de (1t( ii ţ î juridică , consulanti jui )dică , consu1tan ţ  şa cJvll(, oh1-anut 01 i fLii. 

! 11 dci ulare în liiiapul cii€it i ii I unctzilor, niaiuIatclor sau, JLninat ăliIoa pnblicL fzn i ti1c ( Je l licitil d c  

i at, local ş t din fonciui i e.tez tiL <)l i i iiLliel ate Cu o& ictîi couierci1c Cu C 1)it ( ,t~qI  sail 11 1l' h,  e slu  

ictionar ruaJori2i/ziiInorltPi 	 -- 	 -_____ 	 - 

5.1 Beneficiaru] de conlit numele, - 	 nsituţia 	 u1piin 	Tipul 	Data 	Durata 	Va]oaa 
inrnJcanijiniiis adisa 	• l 	contractant: 	caiafost 	l contractuîui 	încheierii 	j contraciiilui 	tota ă  a 
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deiurniii.a ş 1 încndinţat contictu1ui connaciului 
adîesa contiactul 

l [ukii 	. 

Soţ soţie 	. 

Rudedegiadu1Ia1e1itu1arului 

Societăţi comeia1eIPeioană zică  
autorizatătAsociaţii 	mi1ia1e!Cabinete 
individuale, cabnie 	socictăţi 
emie 	sau societăij dvile 
pifesiona1e cu râqxmdete limitatăcat 
desfăşciăpofesiadeavoiniza ţii 
nuvemta1e!FundaţiVAsodaţii2 

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

soţul/so ţia ş i rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreun ă  cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobndire a ac ţiunilor. 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii pe Ie pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet aI datelor men ţionate. 

Data completării 
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