
SabsenaaiatuUSubseninata, 	 ][O(I ) 	&J7J1- 	X24 	4- 	având funcţia 
de  

CNI 	 2o 	,donaicilia1 	 ______ 

canoscând prevederiie art. 326 din Codui peiaal privind faisul în deciara ţii, deciar pe proprie răspundere 
eă  îinpreună  cu fajniIia deţin urnaătoarele: 

* 1) Priii familie se înţelege soţul/soţîa şi copiii :aOaţi în îatreţinerea acesora. 

I. Buauri inaobile 

1.. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor dedara indusiv cele aflate îa alte ţăai. 

	

Adauasauona 1 	•su7f •CO ţ  
re  1 	I 

- 	l 	o 	 I 	 i 	- -i i 	 l 	 , 	 - 

* Categoriile indicate sunt (i) arico1; (2) iiirestiei (3) inavi1aa (4) laaciu de ap ă  (5) alte categorii de terenuri 
extraviiane, dacă  se afIă  în circuitul civil. 

*2) La 	se menţioaează, în cazulbunurilor proprii, numele proprietaaaiui (titulaaal, soţţilfsoţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor îa coproprietate, cota-paate şi nuanele coproprîetaiilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv ceie aOate în aite ţări. 

. 

Adresa saai ona 	Categ 
Anal • 

ilobânaizrii 
• 	 :Cota.--  

	

parte 	dobâlre ______ 
Titulanil 

1 



* Categoriile iudicate suul: (1) apariancnl; (2 casà de locuit; (3) casă  de vacanţă ; (4) spaţ ii cornercialelde 
producţie. 

*2) [.a Titular se nen ţionează , îu cazui uuuri1or proprii, uunele proprietaruiui (titularu[.so ţul/soţia, copilul), 
•iar îu cazul bunuriior îu coproprietatc, co-parlc ş i uuueie coproprietariior. 

11. Bunuri inobiie 
. Aniovehicule/autoturisine, tra-ctoare, naa şiaai .agricoie, şalazpe, iahturi şî aite nii1oace de transport 

care suut supuse îuivatriculării, poirivit Igiî 

Natura 	 Marca 	Nr de bucăţi 1 Aual de fabricaae 	Modaal de dobândire 

2. Biuiuri sub foranaa dc metaie pre ţioase, lJijui3erîi, obiecte de arti şi de cult,, eolecţii de artă  şi 
nusnisanaiică, obiecte cam fac parte .diu pianouiu.i cultural napoind sau uaaiversai, a căror valoare 
însumaiă  dcpăşeşte 5.000 de euso 

NOTĂ : 
Se vor anenţiona toate bunurile aliate în propraetate, indifeaeat dac ă  ele se aiă  sau nu pe teritoriul României 

Ia naomentul declaiărîi. 

AUUI ljudiji 	ţ 	Valcazea staivată  

111. Buuuri aaobile, a căror valoare depăşcşte 3.000 de euro faecare, şi bunuri iniobile îastrăinate în 
uitivaele 12 Iuui 

aâh 



- 

- 

IV. Active finaitciare 

1. Conturi şi depozjte Iancarc, fouduri de investi ţii, forin.e echiaIente de ccouoniisire şi investire., 
incIusiv carduriăe de eredit, dacă  vaIoarea îusuivată  a tu:tu.ror accstora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 	• 	: 	 . 

Se vor deciara inclusiv cele afateîu b ănci sau istituţii financiare din străinătate. 

Insttuia care adniinistrează 	TlpuI* 	Valuta Deseliis îu aiaul 	&1dvaloare 
Ş  1C11CS *cesteia 	• 

*,teg.)fiiJe  ir,dicaie sunt: (i) cont curent sau echivalo,ie îndusiv cad); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri .de i,,vesiîţii sau echiva1en1e indusiv Jndzai privaie de pensii sau ate sisteme cu 
acurmt&u (se ver declara cele aferealirijîsca( anterior).. 

2. Plasauieate, iiwcsiiţii directe şi împrumatiuii acoziIate, dacă  valoarea de piaţă  îusuniată  a tuturor 
accstora depăşeşte 5.000 de eua 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv iuvestiii1e şiaiticipăriie în străiaaătate.. 

	

- Eniiient tillu/socie(atea încare persoaua este 	 uinăr de titluri/. 	. . 	 - . 	 . . 	.; t 	 TipuI* 	- 	.•- -, 	. Vu1oareatotabalaz, 

	

acţionar sau asocmt1aeneflc,ar deiiaprmuut 	___ cota ile 1Jartlelpai -- : 	 -- 

*Calegoriilc  indicaie sunt: (l) hrii & vakare dejiante (iiiluri de siat, certcatc, oblîgaţinni); (2) 
aivai sau Pwf sociuie in socîetâfi c ria1e; (3) im iriumdàri acordiAe in mnnejiersonal 

KI 



OTÂ: 
Se vor cieciara inclusiv cele afate în str ăinătate. 

V. Datoriî 
Debite, ipotec.i, garaa•ţii eniise îa beneliciul uuui terţ, bunuri achiziţioraate în sistem ieasing şi aite 

asenienca buiiuri, dacă  valoarea îusuaiată  a tuturor acestora depăşşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor dedara inclusiv pasivele finaaaciare acaamutatc în str ăiaaătate. 

Creditor 	 Oaastrrctat îaa anial j 	Seadent Ia 	j 	Valoare 

VL Cadouri, servîcii saa avaataje prmite gratuit sau zubveai ţioizate faţă  dc vaioarea de pia ă, Iin 
partea uuor persoane, oaaaiizaţii, socielăţi comercialç, rgii autoaonie, coaupaaiiisocietăţi naţioaale sau 
inslituţii pablice roaaâaeşti saa străiae, inclusiv Iurse, credite, garanţii,, decontări de claeltuieli, aitele decât 
cele aie angajatornlui, a căror valoare îaidîviduală  dqaăş  e.500 de euro* 

Cinea rcaiizat veuitui • 	
Snaua 	Scrviciul prcstat/Obicctul 	Vcaitail anil 

..eatordc veiait 	 îUcasat . 

11. lituar 

1.2. Soţisoţie 

13. Copii 

*Se  excq.1eaz & la declatrc ca 	e ş aiic arzae prite diiprIea ndeor & grodii i şi o 



:= z 

-.-- 

VI1. Venituri aie declarautului şi aJe ineinbrilor să i de fainiJie realizate în ultiinul an fiscal încheiat 
(potrivit art 61 din Lcgea nr. 227/2015 privind Codul fiscai cu iuodificrile şi coinpletă rile uiterioa re) 

NOTĂ: • 	 - 
Se vor dedara inclusiv veniturile proven•ite din strîntate. 

Cine a realizat venitul 	
Sursa veuiti1u: •. 
nitiuele, adresa 

Seiviciui prestatO1iectuI 
• 	 ,• 

geneitor de venit 	. 

Venitui anual 
iueasat 

1. Vnturi din sakirii  

1.1 - Titular  

12. So/soe _______________ •_____________ QO 

I3Copii 

2. Ieniîzui din activirăţi independeme  

21.Titular  

2.2. Sooie  

3. Venir,idin cd 	afalosiaţei lnan,rilor  

3.1. Tituln,  

3.2.  

4. Venitwi din iiueIiţii  

4.1.1itular  

42. Si/sie  

5. VeII,i dinpensii 	 . 	 • 	 • - 
	 : 

aitiridin acivit ţi agricole 	 ,. 	 . 	 - • . . 	 __________ ____________________ 



Ciue a reaizat venjtul Sura vezaitalzai: 
uzne,:aIresa 	, 

Servciul prestat/obiectul 
generator de vezait 

Venitui auua 
; 	încasat 

7. Vciii•ii diip;eizii ş  dă jocuri €le rnoc 

7.. Titiar 	. 

72.. So/soie  

73.Copii  

8 Venîturi dn a1e sue 

8Titu1ar  

82. So!soie  

83Copii  

Prezenta declaraie coastituie act pullic şi rspuad potririt leii peaale peiatru inexactitatea saa 
caracterul incomplet al datelor menionate. 

Data ooniplctirii 
	

nàtura 

Qt 

la 



Asociatu a ţionar1a socie ă l coinercia1, eo 	iiIsoivti iaaoax1e, .11. 	de eredit,gride 
iaiteres econoiuxc, precum ş1 meinbru în asociaia, auxdax sau alte orgaaaiza ţia ncnveraiaaueaitale 

Unitatea 	
Nr. de părţ 	Vaioavea tcta1 a 

- denuniaea şa resa - 	 Ctatea .d ţanută 	sociale sau 	prţ i1or sociale 
de aciun 	şiisau a acţiunilor 

2. Calitatea de ineinliru în ol7ganele de onduccre, ainistraîe şicoa!tro1 ale socie1i1or coiaaereiale, ale 
regiilor aaxtononxe, ale companlilor/societixţilor aiaţio iIe, aleins1ilnţiiIor de dit, ale grupurllor de uxteres 
ccouoiaiic,aIe.asocis4Iorsau iiloronalealter a2eg.UVaineafe 

tatea 
aireaşi advesa - 

2L... 

... 	-: 

4. Calitatca aie .inembru .în organele de eonducerc, adminislrare şi .coaaţro1 ietibnite sau nerctribuite, 
deţiuuteîneadruIjartideIorp*1itice,func ţia dcanută dennaaurea 	 -- - - 	 -- 

5.. Coutracte, .iUclusiv celc de .Sistent ă 	 , onstiltaaaţă 	idică,suJtanţă  şi eivile obiaaite cri 311a1e 
ii derulare în tianpul ciercilării fuictiîJer, axaaaidatekir saa deaaui ţilor pâtlicc fiiiangate de Ja bugctial de 
.tat lccal si dui fonduri 1crnc ori încheaate cu scautăta coinereaale cia capital de taf a zi zia stal ul e(c 
aranajntriniuorjtar. - ----- 	--• --- 	 - 

5.1 	 Jtpi 	TJ 	 .iti 	Duit 

.tii 	Jiaauiiai a 	 l 	- 	 L îdici=7 - ue ar ii 1 i - - iit1 



cia1 	; 	 ict1ui f 
conrc,c  

 

 

cumrna i 
sa 

LO11(tLIU 

tu1ar 

Rudedek 	etiilani1ui 

I;:[s

ru  

Prin rude de gradid 1se înţelege părinţi pe iiaie ascendentă  şi copii pe iinîe descendentă. 
2 Se vor declara nu,nele, denumirea şi adresa beneficîaruiui de commet unde, prin Calitatea deţinută, titularu1, 

soţul/soţîa şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cuin sunt definite ia punctul 5. Nu se deciară  contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care dedarantul îaipreună  cu soţul/soţ a şi aidele de gradul i deţin ivai puţin de 
5% din capitalul social ai societ ăţii, indifereat de modul de dobândire a acţivaiior. 

Prezenta dedaraie constituie act public şi răşjund potziit lgii pea2le pentru aexactitatea sau 
caraeterztl ineoznplet ai datdor nzen ţionatc. 

Data eoznplctăiii 

2 
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