
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 , avâud funcţia 
de 	 PtOi2 	Ia 	TP. 

CNP 	 Gl 	 , domiciliul 	j 	?jt7 , 	6 , JoP, 	CA-r) 

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

*1) Prin familie se în ţelege soţui!soţ ia ş i copiii aflaţ i în întreţ inerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

Alresa sau zona Ctegoria Anul 
. 	 .. Suprafa ţa 

Cota- 
: parte 

Modul de 
dobandire 

Titulan1 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă ; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă  se af1 ă  în circuitul civil. 

*2) La Titular se rnen ţionează, 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 în alte ţări. 

- 	 - 	

. crcs 	tI ZOfl Cegoria..Supiafa ţa 
Anul 

dobandirii 
Cota- 

. 	 . 

 parte 
Modu 1  de 	 - 

TiiuLrii1 	•. oband.c 



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de Iocuit; (3) cas ă  de vacan ţă ; (4) spaţ ii cornerciale/de 
prod uc ţ ie. 

*2) La Titular se men ţ ionează , 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. Autovehicu le/autotu ris me, tractoare, ma ş ini agricole, şalupe, iahturi ş i alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii 

Natura 	 Marca 	Nr de bucăti AnuI de fabrita ţ ie 	Modul cic dobândtri 

2. Bunuri sub formă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colec ţii de artă  ş i 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare 
însumată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor menţiona toate bunurile a1Jate în proprietate, indiferent dac ă  ele se alJă  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declar ării. 

Biscriere sumai i 	 Anul dobândirii 	 V1oirca etiniată  

111. Bunuri rnobile, a căror valoare depăşeşte 3.0()() de euro fiecare, ş i bunuri imobile înstr ă inate în 
ultirnele 12 luni 

Natura buiu1ui:Da ta 	• . Persoaii ctre care sa 	.: 	 Foi-tiia 	. 	• 	. 	• 
• 	 •. 	

• 	 • . 	 :• 	 . 	 • 	 • 	
• 	 V1OFC 	 • 

________sn tnat 	inslraiiiarii 	iutrut1 	 instrioaru  



Iv. Active financiare 

1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivaiente de economisire ş i investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă  valoarea însumată  a tuturor acestora dep ăş eşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor declara iriclusiv cele aflate în b ănci sau institu ţii financiare din stră inătate. 

Institu ţ ia care administrează 	TiI)u I* 	Valuta 1)eschis în anul 	SoId/valoare Ia zi si adresa acesteia 

*categoriile  indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (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 anuluijiscal anterior). 

2. Plasamente, investi ţii directe ş i împrumuturi acordate, dacă  valoarea de pia ţă  însumată  a tuturor 
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate. 

Einitent titIu/socitatea în care persoana este 	 Număr de titluri! 
Tipul 	 va1oai ea totala la zi 

a ţionai sau asociat/beneficiar de imprurnut 	 cota de partiipaie 

i;idicaie suili: (!) Jiă iii de 	loarc dejinut (fifliri dc siat, cerl eaiE, oliiga ţizu i,; (2) 

aeJiu;v a;i ja] SociolC lfl sociclăţi co;i;erciale: (3) îJiljirvIo i/uri (l)1oole Îfl 7121112 j)(JS0f101. 



3. Alte active produc ătoare 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 ă inătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achizi ţionate în sistem leasing ş i alte 

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

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

Creditor 	. :: 	. Contractat în anul 	Scadent la 	 Valoare ••. 

\• 

vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de pia ţă , din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societ ăţi naţionale sau 
institu ţii publice româneşti sau stră ine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro * 

Ciue a realizat venitul 
ursa venitului 

nuinele, adresa 
Ser 	ciu1 1)rcst4t/ObaectI1 

generator de venit 
V..nitul an ual 

incasat 

1.1. Titular 

1.2. Soţ!soţie \ 
1.3.Copii  

Se excepreaz ă  de ia decicîare cadourile şi tralaii/e uzuale ]?rinlite din partea rudeior de graciul 1 ş i al 11-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 ările ş i completările ulterioare) 

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

vcnitu 
• Srsa vitu1ui: 	• 

numele, adrsa 
Seiciulrestt/Obiectul 

genrtorde veiit 
.Venitul aiva1 

încasat 

1. Venituri din salarii  

1.1. Titular  

1.2. Soţ/soţie  

1.3. Copii  

2. Venituri din activităţi independente 	 . 	 . 

2.1. Titular  

2.2. Soţ/soţie  

3. . Veniiuri din cedareajColosinţei  bunurilor •• 	 .... 	. 	 . 

3.1. Titular  

3.2. Soţ/soţie  

4. Venituri din investi ţii  

4.1. Titular  

4.2. Soţ/soţie  

5. Venituri dii7 pensii  

5.1. Titular  

5.2. Soţ/soţie  

6. Venituri din activităţi agricoie 	 .. •.. 	_______________________ 	 .. 

6.1. Titular  

6.2. Soţ/soţie  



Cine a realizat venitul 	 Sursa venitului: 	Jserviciul prestat/obiectul Venitul anual 

	

7 Venituri dinpremii şi dinjocuJde 	
Nume, adresa 	 generator de venit 	încasat 

noroc 
Titular 	 l 	 l 

17.2. Soţ/soţ ie 

1 7 . 3 . Copii 

8. Venituri din 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 aI datelor men ţionate. 

	

Data completării 
	

î
Semnâtia 


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 


