
SuentaatuSubseninata, 	 , 	W având funcţia 
de 	 4 	ia  

CNP jJ/ o/ ţ J /JIIlici1iui 	Z2 	C 
Il 

cuoscnd prevederile art. 326 din COtIUI penal privind faisul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că  îinpreună  cu fanti1ia deţin urniătoareie 

* l Prin fainilîeseînţelege soţuitsoţia şi copiii aflaţi îa înti ţinerea acestora. 

I.. BIIHUri iniobile 

1.. Tereauri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţăn. 

* Categoriile indicate sunt (1) agricoi (2) forcstiei (3) inraviian (4) lucia de apă  (5) aite categorii de terenuri 
extravilane, dacă  se af1ă  în circuitul civil. 

*2) La "ritulae se meaţionează,, îii cazul bunurilor proprii,, nuneIe proprietarului (tituiaral, so ţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în Coproprietate, cota-parte şi nuinele coproprietariior. 

2. Clădiri 

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

; _____Adresasa:zon 	;caţ   î orl P 

e, 

1 



. 	
: 

* Cateorii1e indicate sunt: (i) apartainent; (2) cas ă  de locuit; (3) casă  de vacanţă; (4) spaţii conierciale/de 
producie.. , • 	 • 	 •. 

*2) La Ttuiar se nenionează  în ca1 1inurior proprii, nee proprietaruui (titularul. so ţu1/soia, copiiul), 
iar în cazui bunurilor în copro.prietate, cota-paite şi nunie1e coproprietarilor. 

11.. Bunuri uiobile 	 . 
1.. Autoveliicule/autoturisine, tractoare, naaşini agricole, şalupe, ialituri şi alte mi1oace de transport 

care sunt supuse îninatriculării, pottivit Igii 

Natnra Msrca 	Nr.. de Inacă(i AaiuI de fabricaţie Modnl de dobândire 

2. 1nnaii sub forini de metale prelioase, Iiijutcrii, obiecte de artă  şi de cnit, colecţii de artă  şi 
nuniisana(ică, obiecte care fac parte diia patiiinonial caltural aaa ţional saa universal, s căror valoare 
însuniati depăşeşte 5.000 de eiu 

NOTĂ : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate îai proprietate, indifeaetat dacâ ele se at ă  sau nu pe teritoriul Roinniei 

la monaentnl declarării. 

- -.. 1esieaiesuinara 	 Valoerea ebnaa 

111. Bunuri inobile, a căror valoare depăşcşte 3000 de euro iecare, şi bunuri ianobile înstrăinate în 
nllimele 12 luni 
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NOTĂ : 
Se vor decara.incusiv cefe aa•te îi bànci ,sau istiu 	naiciae din străinătate. 

iiasacareadaniiustreazi j 	VaIata Deschisîiianu1 	:o1dtvaIo2reIazi si adresa aeestcia 	 • 

*Cageg,jjje iudicate swit: () cont cur€nt sau echiialente (iizc1usi card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de inesti ţii sau echiva1ent inclusiv fondurî private de pensa sau ate sisleme cu 
acumula, (se vor declara cele aferer,Ie anukafiscal anIerior) 

2.. Plasaiaiente, investi ţii directe şi îinprunlatnra .acordate, daeă  valoarea de piaţă  îusunia ă  a tuturor 
acestora depişcşte 5.000 de earo 

NOTĂ : 
Se vordcclara iaiclusiv investi ţiile şi patticipătiie in străiaiătate.. 

Eniitent *IF iecaîu lem 

	

pioate 	. 	Nuniăr de tifluai/... 
.. . 	. • 	: 	VaIoarea totalu Ia za 

	

- acţiouarsau asocaitfl,eucfiaar dcuapriinuat 	. 401Z1 kUICipaIC. 	. 

*( egoriiie  indicate surzt: (l) hîi Je va1oore 	iitiite (iI1vri de s1ar, cer1cate, obîgt4iauri); (2) 
aciufli soupcir sociale in sociti coercia1e; (i) 	tai acordate în nicnepersonaL 



.. . . . ..... 

- 	3. Aitc active producătoare de veuituri uete., care îasuniaie dep ăşcsc ecliivaleatui a 5.000 de •euro pe 
au: 

NOT: 
Se vor dec]ara inciusiv ce•le aflate îii strâinâwc. 	• • 

V. Datorîi 
Detite, ipoteci, garan ţîi e,nise îaa benef,ciul unui terţ, bunuri .aclaizi ţionate în sisteiu Ieasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă  valoarea îiisumată  a tuturor acesira depăşeşte 5.000 de etiro 

NOTĂ : 
Se vor deciara indusiv pasivele fiiaanciare acuniulate în s ăinătate. 

Creditor 	 (outieiatu anUI 	Scadent Ia 	 Valoare 	j 

VI.. Cadouri, servicii saa zvaataje piianite gratuit sau subveia ţioaaate fzţă  de vaioarea le piaţă, din 
partea unor persoaae, orgaaaiza ţii, SOCieiăţi ooxnerciale, reii autoaoxne, companiîsociet ăţi naţioiaale sau 
instituţii publice roinâneşii sau străine, inclusiv burse, credite, garaaa ţii,, decoutări de cheltuieli, altele decât 
eele ale aiagaatoruIui, a căror valoare individualî depăşeşte 500 de euro 

ne aieaIazat veuita1 	S*irSa 	 Svictd prestai?OIiiectu1 	VeniI*I aniaal 
•netoreveUIt••.. 	:• 

l.I.Titular 

1. Soţ soţie 

13.Copîi  

*Se  exceeazi de la declararc cadewîle şi traclide uziiale,priIe dii pariea ridelor de gradui 1 şi ai fl.ieO 



NOTĂ : 	 - 
Sevor declam ic1tsiv veniturie prvei1e dîr str ă nă ate. 

. 	. 	* 	 Sarsa enitz1ui: 	. is-erviciul.pretat/Obiectul 	Venitt1 anu2l 
Cineareairatventu1 	 . 	 -s nuinele, adresa 	 enerator de veuit. 	zncasat 

. Veniluri din sakirii  

11. Soţ/soţie  

13.Copii  

2 Veiiilzui dia activiIî in€4ependeate  

2. 1.. TzInl3r  

2.2. Soţ!soţie  

3. Veniizuidia ced 	afolosiq.ei bimwiiar  

3.1. TiIul3r  

32. Soţ/soţie  

4 VeniIzrri dia i,r*eti1ii  

4.1.TiIular  

4.2. Soţ/soţie  

S VeaiIzuidinpeasii  

5.1. 	 pw iQ7  

52.Soţ!soţie 	 -y 

6. Venilzui dia aclivil ăţi agrice  

6.1. TzIular  



. 	. 
Cne a ralazat venatul 

Sursa ventului: 	• 

Nunae, adresa 
Servcl prestatîobiectul . 

. generator de venit 
Venitul anual 

. 	, •. ancasat 

7. Veiîizirî 	prei .şi diijociirî 1e nrc 	 . 	. 

7.Titijar  

7.2. So/soie  

73. Copii  

& Ventùwî dir ae szirse 	 ( 
 

8-1 -'Fltular 

$2.. So!soie  

8.3.. Copii  

Prezenta declaraie coastitnie act pulaiic şi rspund potrit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracteraal incomplet al datelor nieuioaate. 

iata conipletăaai 



Subseannau1/Subseaiaaiata, 	 , având fuucia 
de 	 la 

CNP 	 ,onaiciiiu 	 4., 
cunoscnd prevcderileatt. 32 din Codul pena privind falsdl în de*Ia ţii, de1ar 1e propria răspundere: 

1. Asociat sau acionar1a :societă i romerciale, conipani/socici noii 

	

	iiaţii decredit, grupari dc 
intercs econoniic, precuna şi aneanbru în asoraaţai, fandaia sau alte oaganizaţia neguveriaanaentale 

Nr. e părţi 	Valoarea totală  a 

- ien iirea ş1 resa - 	
Calitaea deinită 	soiae sau 	părţilor sociaie 

	

'l 
	 . 	•. 	. de•aoţiun 	t/sau a ac . nilor 

2. Calitatea de meinlira în .a7ganele de oaaducere, adaniuistrare şa oiitrol ale ocîetă i1or coiiaerciale, ale 
regiilor autonome, 1e ceapan 1orlsocaetăţ 1or iiaţioaale, ale instituii1orde ciedit, ale grupurilor de antercs 

Unitca atea.&inută 	Va1.ea benetkiilor 

l 2.1 

E 	i am 	smari 	0 •.  • 

I• 

iboite sau neretribuite,•: 

l 4.1...... 

5. Citracte, uiclusiv cele deisistenţă  uridică. consultauţă  .juridieă,:coiiultau ţ i i civile, obţinuir ori 2flatc 

deruLtre îi timpul exerci*ări fiiicţiilor, niatidiIelor ai denanităţtlor ut1icc fivaiiate de la buetiil dc 

.tat, local ij  din fonduri tx*eriie ori îitchei2te cu soci.t ţ i roanerci2le «i capital de tat 	iiiid tatul e.1e 

5.i 	 J 	ta 	Ţ  



\ 

b 

 f• 
tc 

Prin rude de gradid Ise înţelege păiinţi pe Iinie ascendentă  şi copii pe linîe descendentă.. 
2 Se vor declara numele, denuniirea şi adresa bene1ciaru1ui de coniract unde, piin calitatea de ţinută,, iitularul, 

soţuUsoţia şi rudele de gradul I obţîn coalracte, aşa cum sunt deinite Ia puactui 5.. Nu se declară  contractele 
societăţilor coinerciale pe acţiunî la care declarantul împreună  cu soţuUsoţia şi rudele de gradui 1 deţin mai puţîn de 
5% din capitalul social aI societăţii, indifeînt de modul de do1ndîre a acţîuniior. 

Pizenta deciaraţie coiastitaie act public şi răspuiad potiivit iegii pena1e peiitru iuexactitatea sau 
caracterul incomplet ai datclor nieaţieaate 

Data COifl etăiii 	 Sein 	ra 

2 
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