
DECLARAŢIE DE AVERE 

SubsennatuI/Şubsernnata Ne~. , 	 , având func ţ ia 
de 	 Ia 

CNP 	(O2f 
/Y3  e

, dorniciliul 

cunoscâud prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii,dec1ar pe proprie răspnndere 
că  împreună  cu faini1ia de ţin urinătoarele: 

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia ş i copiii af[aţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri i,nobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate îa alte ţări. 

. Ifl f(uJ ( i1egou.a .. uiăraf- 
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1 iiul 	i uI 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) iatravilan; (4) Iuciu de ap ă  (5) alte categorii de terenuri 
cxtravilane, dacă  se af[ă  în circuitul civil. 

*2) La Titu1art 1  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 deciara inclusiv cele afiate în alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: ( l  ) I:irl:nilcill:, (2) cas ă  de locuit; (3) casă  dc vacan ţă  (4) spa ţ ii comercialelde 

produc ţ ie. 
*2) La Titular se rnen ţ ioneaiă , in cai.ul bunurilor proprii, numele proprietarului (litularul, so ţullso ţ ia, copiiul), 

iar în cazul bunurilor în copropriclale, cola-partc ş i nurnele coproprietarilor. 

11. Bnnuri mobile 
1. Autovehicule/autoturismc, tractoare, ina ş ini agricole, şalupe, iahturi ş i alte inijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit Iegii 

r. tic 1ii1 1 	i 	\nu1 &lc lb1 - ica11c Mn(lul (Ic &lliuJire 

2. Bunuri sub forniă  de metale preţiose, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colecţii de artă  şi 
numisinatică, obiecte care fac parte din patriutottiul cultural iiaţioual sau uuiversal, a căror valoare 
însuinată  depăşeşte 5.000 de euro 

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

la momentul declarării. 

- ---- 	
- . 	 -: ----- 	 - .- 	 ------------- -------------,. Ş- 

i& i€ inirî 	 nu1 dobindn ii 	 Irir t etiin 

111 Bnnui i nxobile, a că ior vàlôarè depăşeşte 3.000 dc cuio ficare, ş i bunuri llnobile înstrăinate în 
tiltiinelc 12 lunt 
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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. 

Instituiici 
idrca acsteia  

V:1uti Deschis îii alitil S oICI 	i lozl rc la ii 

r ---------------.  

*categoriile  indicale sunl: (1) cont curent sau echivaiente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijisca1 anterior). 

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

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

F m ite, il 1 it1u()CCll CI Î11 CiFC pC1OlH: 	CS(C 

ionat sau 	o iat/beneticiaiJe inpruuiit- - 
.. 	um ă i 41C titIirii 
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*categoijiJe iiiaicate sv1'71 (]) hi-tii de vaioai-e aetinute titluri de stat, certifîcate. obligaiunf,; (2) 
acivui sav p ărfi soeiaie îv societaji com.erciaie; ($ Î19U11?7UUYI acordatc Î17 nunie peronal. 



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

...................................... 7  ......................................................................................... 

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 Ieasing şi aitc 

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

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

Credilor ( oi itractai în anul Scaden t I a 	 alo ai t 

vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de pia ţă, din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi conierciale, regii autonome, coinpaniilsociet ăţi naţionale sau 
instituţii publice româueşti sau stră ine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

. 	 - 

cine 	rcliat .eni(ul 

1.1. Titular  

u r 	vcnilului: 

1111 iueIt 	(lia 

- 

erviciiil prcta1/( )biectiil 
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cncrator 	lu veiiit 

Vcnilul 	iaai:al 
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1.2. Soţ/soţie 

13. Copii  

*Se  exceplează  de la declarare eadouriie şi trataiiile vzuale priinite din ]3arteo i-udelor de gradul 1 ş i âi 11-1ea 



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. 

. 	 ii r vun ituhii: 	1 Se~
9~~~

tul Venitul aii uiI 
( inu i ruaJiiit uni(ul 	 i numele, adresa  

1 Venituri din salai ii 

1.1. Titular  
ţ  

1.2. Soţ/soţie  

1.3. Copii  

2 Venitui i din aclivităţz independente   

2. 1. Titular  

2.2. Soţ/soţie  

3 Veiiituri din cedai eafolosznţez bunurzlor 

3.1.Titular  

3.2. Soţ/soţie  

4 Vernturz din investi ţii    

4.1.Titular  

4.2. So ţ/soţie  

• 	 _____ ____ ___ 

5 Venztui z din pensii  

5.1.Titular 	 ________________  

5.2. Soţ/soţie  

6 Venztui z din aclivit ăţz agi icole 

6.1. Titular  

6.2. Soţ/soţie  
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. 	 . 	 . 

• •Cinc a reahzat venitul 

	

• 	• 	••. 	• 	
.: 	 • 

Sursa vcnitulu: 
• 	 • 	

. 	 : 	 . 

• 	 • Nue.adiesa 
Serviciul prestat/obiectul 

.. 	 ... 	 . 	 . 

• 	 enerator dc venjt 
enituI anual 

. 	 . 	
. 	 . 

. 	 ..iiat caS 

7. Venitvri din premii şi dinjocuri de noroc 	 . 	 . 	 . 

7.1.Titular  

7.2. Soţ/so ţ ie  

7.3. Copii  

8 Venituri dzn alte surse 

8.1. Titular  

8.2. Soţ/soţie  

8.3. Copii  

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor nienţionate. 	 . 

Data completării 

..... M.0 .. ... ~0.. . 1. ~. ?.-. . sem  - .............. . ;.t. r. ......... 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

em Ş  
cle (j 	

\c/Q 	având funcţia Subs.natul/ 

___________ 
la 	 MuJ2/aL 

CNP 	 , domiciliul  

cunoscând prevederile ai 1t. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere: 

. Aucial 	au aciutr la societa ţi conierciale. cutnpi iI1i!()cieta ţi Baţlonale, liItltu ţii cie CrcJit. 	FU IHJ Fl (J•• 
îqteres euojioniic, preuum i inexnbru în aoiiaţii, tuudatu au alte 	 ii '~neggyerpg l .  ei nainentak 	 — 

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. Că liiaica (ic fl1Ci1ll)FU în oranc1e de toiidutere, adiuinîslrare i coutroi ule socicl ă (ilor coiiiercia]c, 41e 

i gii1oi iUtoiiolilc, ak c<)I11paunlorJct itilor n iiouak, ak in(itutiiloi dc crdi( aic ; uptiriloi dc inties 

1c asociatiiior Sau fund4tulor oitk Iloroaua(ii rIcg ucrniiu.n1 ilc - - 

Unitatea 	
Calitatea deţinuta 	Valoarea beneficiilor 

denumirea şi adresa — 

2. 1...... 

încadrjxi asocia ţiiior urofesivualesî/sau s il  
3. 1...... 

-1. (aIititc 	(ic 111cililru ÎII uriiicle ilc cuiiilucerc. ((ltlii11i.trare 	i coiitrd. rctril)IlItC .:iu ticritrilniik, 

(lc ţinuli l . iiiiil j  ituiLIol 	fiti ltiii.( 	ktln1it idcnuiniica pu11 	pol tl( 

4.1 ...... - 

5. ontracte, iuc1u.i cele c asistenta juridic ă , cotisu1aiită  jur 
în derulare îii trpu1 ceiirii u i e1r ,nu dei 

tat. 1() u1 ş  - I in foi du i extriu c i i îuc1ieik . i (c1eta1i co j e 

5.1 Beii--'jiciïirai de cot nuree 	 nstÎtLia ° 
piumdniiirciadrea 	J 	cortn: 	

[ 
caxr 

ş i ci1 obţiite OFÎ 
iirit i1ioi pt 11a e fin tatt1e de h3 btictul fl 
t e. ], ll le cu c pit 1 dc s I 	i i un(e S iattj C' So '  

Tipul J 	Da 	Dn1a 	Vacaa 
contiactuui 	cluie.ii 	ccn1ractiiuf 	tolafă  a 

1 



denumina ş i încndinţat contiactului contraciului 
adresa contacluI 

1 itulai . 

Sosoe 	. 

Rudedegjadul la1eiituIanj1ui 

Societăţi comia1ePeoană fizică  
autori2ată/Asociaţii imi1ia1e/Cabinete 
individuale, cabineteasociate, societ ăţi / 
civile pnsiona1e sau socidăţi civile 
pnfesiona1ecu răspieie limîiatăcare 
c1esIaşoază  pifesiadeavocat/Qaniza ţii 
neemamentet FundaţiitAsociaţii  

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractelc 
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 societ ăţii, indiferent de modul de dobăndire a acţiunilor. 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 
	

Semnâtura 
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