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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	v1#/J1 	b/71Z 	€3 YZU5 	 , având funcţia 
de 	~'br~ ~~'~~!/%IS 	 la 	5'• ~' e. c•  

CNP 	O2 /~3/6 	, domiciliul 	7&i s/$ /e~c'E  

» ! 	O -3 
cunoscând prev(erile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  împreună  cu familia l  deţin următoarele: 
..................................... 

*l) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţ i în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
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 
extravilane, dac ă  se află  în circuitul civil. 

*2) La "Titular" se men 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 aflate în alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de Iocuit; (3) cas ă  de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie. 

*2) La Titu1ar 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. 

11. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatricul ării, potrivit Iegii 
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1 Bunuri sub formă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colec ţii de artă  ş i 
numismatieă, obiecte care fae parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a c ăror valoare 
însumată  depăşeşte 5.000 de euro 

NO ŢĂ : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă  ele se af1ă  sau nu pe teritoriul României 

Ia momentul declarării. 

Descrieres li mr \iiui duhn(1irii etiniuti 

111. Bunuri mobile, a căror 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 şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea însumată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau instituţii financiare din străinătate. 
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*categoriile  indicate szint: (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 anuluijiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe ş i 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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*Categoriile  indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certficate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni saupărţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 
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3. AIte active produc ătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 
.......................................................... ............................................... 

* 

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

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

-"1-~ 
...................................... 	 .............................. 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în str ăinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beueficiul unui terţ, bunuri achizi ţionate în sistem Ieasing şi alte 

asemeuea bunuri, dacă  valoarea însumată  a tuturor acestora dep ăşeşie 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăinătate. 
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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, companiilsociet ăţi naţionale sau 
instituţii 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* 
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1.2. Soţ/soţie  

1.3. Copii  

*Se  exceptează  de la declarare cadourile şi traiaţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I ş i al 11-lei 

CCFORi 
4 	

- cu GRGNALUL 

J4UNTEAA1UGAR N 



vII. Venituri ale declarantului ş i ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ş i completările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate. 
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1 .2. Soţ/soţ ie  
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1.3.Copii  
2 h?nituri dzn ae/ivza(z rndependente  
2.1. Titular  
2.2. Sosoţie  
3 Vcnitur;in edareafolosniţez bunztîiloi 

::::ie  
4 Venturi din znvestiiz  
4.1. Titular  
4 	Soţ/soţie 

5.1.Titular  
5.2. Sosoţie  

6.1. Titular  
6.2. Soţ/soţie 
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nitui 	 ,erciul prestitt/obiec'tiil 	Venitul anwil 
(iue i 	cli.at venitu iirne, adre sa 	genertor (le veiut 	îaCasat 

7.1. Titular  

7.2. Soţ/soţie  

7.3.Copii 

8 Venitwz dzn alte suz e 

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 	 Semnătura 
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Valoarea beneficiilor 

ONSIL1UL LOCAI. TCUc, 
SERVJCIUI PUBLJC COMUNIrAR LOG*L DE EVIOENŢA A PERSŞ NELOR TECIC 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnattil/Subsemnata, 	 6/,e ţ J?U 	 având funcţia 
de 
	

la 	ţ 2E-r 

CNP 	//3i 
	

domiciliul  

cunoscând prevederile art. 292 iin Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere: 

. Asocit aii icin 	Ii ocict ăţ i cornercialc, cniprnii/ocicti ţi a ţiiiilc, institu ţii (1e creJit, grupuri dc intcres 
cCOiIurriiu. precutri 	i_ineiii1Jiiivaso ăţ ii. lui 	iuiiHc 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - 

rgilizaţ it  

Nr. de părţi 
. 

Calitatea deţinuta 	sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea total ă  a 
. 

parţilor sociale 
. ş1/sau a ac ţiunilor 

2. (alitatva (IC irienibri în orgaiielc dc contliiccrc, a(1rninslrrc i cootrol ale soeiel. ţdor ci1erciale, alc rcgiilor 
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J. 	ittade iteînbru îu ca.IruI asociair pfeioc şiJsausicI.1c 

4. (iiita1ca dc iribru îi )HCC (C 	 administrure ş i conircil. îcti -ibuite sau 	rtri1uite. Jc ţ iuutc în 
-i.I pirt!k 

 
functin d ţiutÎsi 	irica 	tuipo 	 - - - - - 	- 

4.1  

5. (itructe. i&i 	cek dc 	 iJici, c)rsIi1t1it 	Ni ci iJc. 	iniilc su atlt€ în Jenilarc îii tinipul 
crii fiuc ii ki-, ina 	io - 
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e1edeiiumii şiadisa con1rac1ant caiafost contiactului încheierii contiactului tntalăa 
denumiia şi încic1inţat cont]actului conliaclului 

ada contiactul  
Titu1ar 	. 

Soţ/soţie 	. 

gaM 

 

Socictăţi come/Puoană izică  
autorizată/Asociaţii ânffiale/Cabinete 
individuale; cabinete asociate, socict ăţi 
civi1episiona1e sau societăţi civiie 
profeslorde eu raTundew 1initatăcai 
desa1p1Dfesiade avocat/Oiniza ţii 
negiwamenta1e/Fundaţii/Asociaţii  

U Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă  ş i copii pe linie descendent ă . 
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 ob ţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. 

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

Data completării 	 Semnătura 
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