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DECLARAŢIE DE AVERE

VA77

Subsemnatul/Sub emnata,
de

având funcţia

Ia

CNP

,doiniciliul

77Y

j
cunoscând prevederile art. 326in Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere
că împreun ă cu fami1ia deţin următoarele:
* 1) Prin familie se în ţe!ege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa san zona

Categona

J3aad1ra1

1Iodu1 de
dobaiadare

Saprafaa

Titularul i)

:

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dac ă se af1 ă în circuitul civil.
*2) La Titular 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
NOT Ă :
Se vor dcclara inclusiv cele af1ate îri alte ţări.
Adresa au zoia

C2tegoria

Anjl
Suprafa ţa
dobauririi

Cotapa -te

odu1 de
dobadare
CI

Titularul

apartarnent: (2) cas ă de Iocuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii cornerciale/de
producţie.
*2) La Titular se men ţionează, îri cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul).
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor.
C

Cateor1e indicate unt: (1)

11. Buuuri mobile
t. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii
Natura

Marea

Nre de 1ucăţi Aiiul deabracaţae j Modul de dobâudire

2. Bunuri sub formă de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă ele se af1 ă sau nu pe teritoriul României
Ia momentul declar ării.
Descraere suiiaară

aloara etiivat

Anul dobândirii

HI. Bunuri nobi1e, a c ă ror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
i1tiinee 12 Iuni
Natiira hunuui
a astraiiiat

Data
ir trainarii

Peioaa c ătre care s-a
ius tiania t

Forana
intrariaru

Va1oaie..

Iv. Activc financiare

I. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forine echivalente de econoinisire şi investire,
iriclusiv cardurile de credit, dac ă valoarea însumat ă a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau instituţii financiare din străinătate.
Institu ţia care admiuistreaz ă
şiadresaacesteia
.

Tap ul*
.
.

Valuta j Desclns în anul

.. ..:

.. .:.

SoId/valoare Ia za

•..:. .

:. ....

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curenl sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
ec/iivalente; (3) fonduri de investiii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anterior).
2. Plasamente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dac ă valoarea de pia ţă îusuinată a tuturor
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi particîpările în străinătate.
lmitciit titIii!societa1ei îIl c.ire peromi esle
.
.
:ictiiir au asocial!heneficiar de iinpriiinut

..
.
J ipul

Numâr dv iitluri/
- .
cota de pari icipare

.

aloarea totala la zi

•

..,
*jtgoJjî.l( i:1./.cc1e

iloiie de[inut (titliiri de stat, cei-ijlca,
1i.ri! 1
eoi;erefaIe: (3) îfll]7i -U1.lMfUl -j ci oidc.ie îa in€ine rsonal.

si(;1:: 7J)

î;i socie1tf

.5/iga ţii. i; i,; (2)

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însuinate dep ăşesc echivaientul a 5.000 de euro pe

::: ::

::.:::.:::::

:

::: :::

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

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 alte
asemenea bunuri, dac ă valoarea însumat ă a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăinătate.
Creditor

Contractat îa anal

Seadeat Ia

Valoare

vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă de valoarea de pia ţă, din
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi coanerciale, regii autonome, conipaniilsociet ăţi naţionale sau
institti ţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individual ă depăşeşte 500 de euro*
.
Ciue a realtzat enituI

Sursa veaitului:
nuanele, adresa

Serviciul pvcstaliObiectul
.
cnera1or de enit

Vcni(iii anual
nicasat

Ii.Titular

1.2. Soţ/soţie

1 3. Copi i

*Se excep/eaz ă cie ia declarare caaoztrie si îrataţiile uzzrale priiiiife din partea rudelor de gradul 1şi al 11-lecz

VIL Vcnituri ale dcdarantului ş i ale mcmbrilor si de familie, realizate în uitimul an fiscal încheiat

(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ă rile şi completă rile uiterioare)

NOTĂ :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate.

renitului
. . . . . . _. • . Sursa
::e1 asa............

.

Cine a realizat enrtu1
1

Veniiui i

drn salaru

1.1. Titular

L ( é, L(T( ft.2. Soţlsoţ ie

-\Z\S

1

1.3. Copii
2 Venztzirz din actzvu ăţz zndependente

2.1.Titular
2.2. Soţ/soţie
3 Venituri din ceda,eafolosin ţei Iiinur!lor
3.1.Titular

3.2. So ţ/soţie
4 Venitzirz din znvesti ţiz

52. So ţlsoţ ic
6 Veiiiiuiz drn acfnz1a ţz grccle

6.1. Titular
32 So ţ.sc ţ

JSe,vicitiJ prestat/Obiectul Vntu1 anua
-

•:flcaţ .

Cine a reahzat venitul

Sursa venitalui:
Nume, adresa

Serviciulprestăt/obiectul
generator de venit ,.

Venitul anual
incasat

,

ni[uri dfn preinii şi dinjocuri de noroc
7.1.Titular
7.2. Soţ/soţie
73. 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 legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mea ţionate.
Data completării

S>emnât

19 11/03,

0 j-, 2-0 ~ 4—

DECLARA Ţ IE DE INTERESE

V77t

Subsemnatu 1/Subsemnata,
de
CNP

C

domiciliul

cunoscând prevederile art. 326

având funcţia

1 "c7

la

v

Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. Asociat sau ac ţionar la societăţi comerciale, coinpaniitsociet ăţi n ţ iona1e, instituţiide credit, grupuri de
interes econoinic, precum şi aneinbru în asociaţii, Inndaţit sau alte orgiiiiiaţai negavernameaitale
Nr. de părţi
Valoarea total ă a
Unitatea
Calitatea deţinută
sociale sau
părţilor sociale
denumirea ş i adresa
de acţiuni
şi/sau a acţiunilor
-

-

.

.

.

.

,ţ
/

2 Calitatea de iuembru în organele de couducere, adma nasţrarL i control ale societăţilor coinerciale, ale
regiilor autononae, ale coanpaaialorIsouet ăţaor aaţionale
nstztu ţ 1or
redat, ale grupurilor de anteres
economac, ale asocia ţailor sau fundatulor orzale altor org4aazaţil grnameate
Unitatea
Cahtatea deţinuta
Valoarea beneficiilor
denumirea şi adresa
2.1
-

-

3 Calitatea de naeanbru în eadru1 asociaţialor profesioaale şilsau saadicale
3. ......

4. Calitatea de nieinhru înorincie cie c ndl:Lcere, a(lininistrlr .i contrcil_ rctribnite sau nerctrihuiie.
i iir
ii i iruI i itidt iot poltiti luncii ditiriu1 ă i dt riiinuria pi tiduhipnlitii
! Ă ......
.

-

5 Coni acte inclusiv cele cle asis: tentâ juricI.că cousiiltantă jundzcă consultaaţă si civile, obţinute ori a flaté
îr dert1are în tiiripul exercitiiz func ţ i1oi, irndate1or su deinnităţalor publice fnantte de Ia bugettal d€
1at Ioc zI
dz a foiiduri etez nc ori î -achezae cu societ ă i cozne -cia1e cia capital de stat sau unde statul estc
•
• :......
•
i •. •.
acucnar Iiialorilar/rzinorîtar:
.
kl
:
c:
1ntEtiţ
ceduiacin
Tpu
Dala
DurtitaT Vaoaea
MICSa
ccta ă
cxacst
laiui
ccnrtuLi
taă a
;

.•

.:•:

•:

:.

-

1

denuniiai
.

Trtulai

Sotsoţie

1

încidinţat
contiactul

i

contactului

.

.

Rudededul Ietu11ui

Societăţi comeiia1e/Persoan ă fizică
autorizată/Asociaţii ii1ia1e1 Cabin
individuale cabinete
societăti
.
. ..
civile profesionale sau soclaţ] cMIe
piofesionale cu râspundeœ 1imilat ăcar
desfaşœra
avocatcnizaţii
ne
a1e/ Fundaţii/ Asociaţii2

..

l) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendent ă şi copii pe linie descendentă.
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I ob ţin 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 societ ăţii, indiferent de modul de dobndire a ac ţiunilor.
2)

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

Data completării

Semnàra

j

