
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatu1/Sb-ni-ta, 	 având func ţia 
de 	 la 

CNP ,7o/5 ţ775  ţ1Z;P1 
	

dorniciliul  

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  împreună  cu familia 1  deţin urmă toarele: 

* 1) Prin farnilie se în ţeiege so ţul/soţ ia ş i copiii aflaţ i în între ţ inerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

clr Aesasau zona (. ategoria* , 

dobandirn  
(Sota- Modulde .•. 	....• .......... iitu1aiu[. 

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

*2) La Titular se menţionează, în cazul buriurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţ ia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

- 

..dresa s iu iou i ( 	torz i 

	

oipr il 	i 
dobindii 	___ 

(oti- todu1de 
dobandire 

[ituLirul 

1 



* Categoriile indicate sunt: (l) apararnent; (2) cas ă  de locuit; (3) casă  de vacan ţă ; (4) spa ţ ii comerciale/de 
procluc ţ ie. 

2) La Titular se men ţ ionează , în cazui bunurilor proprii, nurnele proprietaruiui (titularul, so ţul/so ţ ia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i nurnele coproprietarilor. 

11. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma ş ini agricole, şalupe, iahturi ş i alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit Iegii 

Natura 	 Marca 	1r de bucăţi AnuI de fabrcaţie 	Modul de dobândare 

/ 	 ( 

2. Bunuri sub fornaă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colecţii 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 

NOT Ă : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă  ele se află  sau nu pe teritoriul României 

Ia momentul declarării. 

crîcre ţsniar 

111. Bunuri mobile, a c ăror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 Iuni 

vrc 	 Frii 
LnstruinaIu::.. 1  

2 



Iv. Active financiare 

1. Conturi ş i depozite bancare, fonciuri de investi ţii, forme echivalente de economisire ş i investire, 
inclusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea însumată  a tuturor acestora ciep ăş eşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau institu ţ ii flnanciare din stră inătate. 

istitu ţ ia care adniiiiitrcază
Tipul 	• vilutuJDechis în anul 	Sol(ivllou l 

- şi adrci iccIcia 

*categoriile  indicaie sunt: (1) cont curent sau echivalente (i.iclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fondurî de investi ţii sau ec/iivaiente, inclusiv fonduri private de pensii sau alie sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente aauluifîscal anterior). 

2. Plasainente, investi ţii directe şi îlnpruinuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5,000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile ş i participările în străinătate. 

Frnitent 1ithi/societatea în ere jersana este 
. 	 , 	 : 

ac ţIonrsaursoctit/beHeticir cJe 1mjTrTniu1 
. 

Tipiil 
1uiiir (le ti1uriJ 

aloarea tfa1ib zi 
cotidr 

.
ci prc  

*categoriile  indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stal, certifîcate, obligaţiuni); (2) 
acţiirni sau părţi sociale în societăţi cornerciaie, (3) îrnprumuturi acordate în nurne personai. 
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3. AIte 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 ăinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achiziţionate în sistem Ieasing şi alte 

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

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

Creditor • Contractat în antil Scadentla 	 Valoăre 

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, companii/societ 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* 

111€ a ri tli, it venittil 
ut 	iniliiiui 

nuaăele, adresi 
ir 	iiiul pitl il/( )biutul 

gentrator tle vcnit 
inilul tuu il 
înaat 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3.Copii 

*Se  exceptează  de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi ai 11-lea. 
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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 modifică rile ş i completările ulterioare) 

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

Cine a realizat venittI 
..................• 	: 	

: 	 . 	 . 

siirsa ţenitului: 
uue1e, adresa . .......... 

Servicittl prestat/Obiecttsi. 
generat 	e 	e ţ  .::....;:,.• 

Venitu 	1ai ;. 
st: 

1. Venituri din salarii _ 

1.1. Titular __ 

: 

1.2. Soţ/soţie  

1.3.Copii  

2. Venituri din aciivit ăţi independenle  

2.1. Titular  

2.2. Soţisoţie  

3. Venituri din cedreafolosiii ţei buaurior 	.. 	 • 	
• . :. 	

•:•• 	 .• 	 . 	 ____________ 

3.1. Titular  

3.2. Soţ/soţic  

4. Venituri din investi ţii 	• 	 . . • • 
	 ••• 	.:. 	 • 	 • 	 • 	 •.. 	•• 	• ........•. 	• 	 :.: . __. .; 	 •......• 	• 	 . 	 . 	 . 

4.1. Titular  

4.2. Soţ/soţie  

5 Venzturi dinpnszi  

5.1. Titular  

5.2. Soţ/soţie  

6 Veniluri dzn activzt ăţz agrzcole  

6.1. Titular  

6.2. Soţ/soţie  
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Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: 
Nume, adz sa 

Serviciul prestat/obiectul 
genei ator de venzt 

Venitul anual 
în4asat 

7. Venituri dinpremii ş i dinjocuri de noroc 

7.1. Titu!ar  

7.2. Soţ!soţ ie  

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 legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 
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•intcreN 1COIWIHia. pFlCll iii sj IiiCliil)IU ill 	Ociaţii. liiii&Ii ţiiialte: oigiiiii ţ ii 

. 

- denuirea ş i adresa - ni 

ilcguvernaHicil ţalt: 
Ni•. de pirţ i 	Valoarea total ă  a 

Calitatea de ţ inută 	sociaie sau 	părţ iloi sociale 
deacţ iuni 	ş i/sau a ac ţ iunilor  ••_ . 	- 	- 

• 	-  

2 	Calitatea Jt 	ni& iiiJi u ui organcle,de U iiJut i. i t 	iii iiii iiit i i i & 	i t oiit i ()l 	il& 	oci ţ iIoi 	a oni& i t i i la 	aie 
1 l_ 	U loi 	auflni& 	ik & OiiIp iiiiiloi 	(( ii_ 	i(ilui 	11 1 1 1011 i k 	ale iiit iUl 	11101 	Ik 	i( 	AJ( 	i HJ)Ii l iloi 	de 111 lt. i 1 

UAW(I LOf1011il( ahoi n*iuăau 	iu.iinţ nt  _neg#vc 

Unitatea 
- denumirc.a ş i adresa - 

- 
Calitatea deţinuta VaI()area beneiiciiior 

( 	it 	 !.î!L 	l(IrUlaOCiaţ Il0f)i0f4.iOiI ik ş iuindieaIe - _____ 

4 	

( I

i J

iii 	iii_eadu!]i tijelor 	oitic, fin(i 	ck(inui i 	i Janiiinii aa_parfdiIiup1 

4 .1  

	

. 	( - 0 iiir.icl.a. , 	 À jiiiiiJii. 	C)11s11 lii 11 1.1 	j 11 iilllCi. 	C)it.Ultaiin 	ilv. oIi 	li 11 	(.11 

	

111 	iIti iil 11 	111 	tiiiiinil 	t 	&, ţ iijiii 	fiiii(iilii 	111 	11111 	iitl 	,,Sau 	lIa 1111111 	1(111 	i 	pu11iat 	fiii 	1111 	ltt 	il_ 	I 	i 	hli..!1 iiil 	il& 

	

1 	il 	li 	iI 	si 	iliii 	liilliii i 	i. YtE 	l 	a 	O! l 	ll1a Ii&i 	i1... 	a U 	a.ii_ 	L ţ I 	aUilitX ai 	il& 	ti1 	i. 	i1)It tl 	ilt 	sl 	it 	s llI 	iiiiJa 	( 	iiiil 	i-l& 

_! 	111  iJ)l  11 	ii!i0illI 	 --  

5.1 Bencicitu1deconlJi:nuniCie. 	]ni1uţ ia 	Tciui.piiiJ 	ri i 
	il 	• 	l 	 l 	 : 

	

-- 	 ] 	 _ 
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