:

---.

•

JL

0(

DECLARA ŢIE DE AVERE

Subsemurtul/Sauaaa,
de ()•
IÂ
er, 1-Q

e.(

RR

la

avud funcţia
(

cunoscnd prevederile art. 326 din Coilul peaal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere
că împreuuă cu fanriiia deţin urmă•toarele:

* i) 1iin fani1ie se înţelege soţul/soţia şi cepiii aflaţi îa îatreţiaerea .acestom
i. lhinuri iinobilc
1. Terenuri
NOT Ă :
Se vor deciara inclusiv cele aflate în alte ţări

.. .... .. .

..

:

j•

j

Titalaral

* Caiegoriile indicate sunt (l) agricol (2) foresiier (3) inliavilan (4) ladu de apă (5) alte categorii .de .tereauri
extravilaae, dacă se află în circuitul civiL
*2) La Titu1ar se meaţioaează, în cazul buuri1or proprii, nmnele proprietarului (titularul, so ţuIsoţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-paite şi numele coproprietaiilor
2. CIădin
NOT Ă :
Se vor dedara inclusiv cele aflate în aite ţări.
:

-

eL1.A

.

Z

1an

Oc?COJ

.

_____

/..

•

//ţ

A/o/ êkî

----

...•

____________

Cateorii1e indicate sunt: (1) aparlaincnt; (2) cas ă de locuit (3) cas ă de vacanţă ; (4) spaţii coinerciatelde
producie.
*2) l.a 41Titular se rnenţîonează în cazul bunurîior proprii, nurneie.roprietarului (tituiarul. so ţui/oţia, copîlul),
iar îu cazui bunurilor în coproprîetate, cota-parte şi nuineie coproprietarilor.
11. Bunari anobiie
i.. Autoveiaiculeiautoturisnae, tractoare, ma şini agricule, şaiupe, iuIaturi şi alte inijloace de transport
care sunt supuseîu.natriculăaii, potrivit Iegii
Natura

•

Marca

Nr. de bucă i Aau1 de fabricafie

Modaal de dobndirc

&t/

,

-

2. Buuun sul 1orană de aaaetale preţioase, bijutcrii, u1aiecte .Ie artă şi de cult,, colecţii de artă şi
nuaaisuaalici, olaiecte care fac parte diu patriinoniul cultnral iaa ţioaaal sau uuiversai, a căror valoare
îasaunată depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor aienţiona toate bUnUrIIe aliate în panprîetate, indifemtcac ă ele se aIIă sau nu pe teritoaiul României
la anomcaatul deCIarăIii.
Desciieaesumara

-

Valoareaestimată

1IL Bunuri aaobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi btuauri imobile înstrăinate în
ialtivade 12 ivaai

:

=

JV. Active fana.uciare
t. •CoHturi Şi depozite bancare,, fondur.i de investî ţii., .foriue edsivaleaate de econoanisire şi investire,
inclusiv cardurile dc eredit, dac ă v1oarca însuiaaată a tuturor .acestora dpăşeşte 5.000 de enro
NOT Ă :
Se vor declara indusîv .cele aflate în b ănci sau înstîtuţii financiare dîn străinătate
lnstituţia care adanautreaza
•
si aalresa accsteia

TipuI*

Vauta 1)esdais n aiiaal j
,

Soldivaloare Ia za

*Qjgegjj

indicaie sunt: (i) coat curent sau echivaiente .îtz nsiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduii .de im.estigii sau echivalente. inchtsivradvii .privaie de pensii sau alte sisteme cu
acwmiiare (se vor declara ceie ajreate amduijîscal anterior).
2.. Plasamente, invcstiţii directe şi îuipruauuturi acordatc,, dacă vIoarea de piaţă îusunaată a tuturor
accslora depăşcşte 5.000 de enro
NOT Ă :
Se vor declara iisclusiv *nvesti ţiile şi participările îrs străinătate.

niitcnt t dn
ac4ionsrsau

cniepersoana estc

Tipn

rdctituril

Iearea totaIa zt

indîca!e sivit: (i) hârtii de valoare deiilurc (tiiizri de siat, cco!c, obiigogîviii); (2)
ariuni saupirgi sociale .în ie((i ierciaie; (3)îni um€rrî acor&ete în

V Datorii
Debite, ipoteci, garaii ţii e,nise îu benefaciul unui ter ţ, buaauri aciaizi ţionate în sistem Ieasing şi alte
asenaenea buiiuri, dacă valearea îaisuanată a tuturer acestora depăşeşte 5..00 de euro
NOTĂ:
Se vor dedara iadusiv pasveIe tnanciare acirnu1ate în sin ătai.
Creditor

Coitractatîn anul

Scadeaat la

Valoare

j

VL Cadouri, mvi&i sau avaaataje piiînite gratuit sau sa!bveu ţioaaate aţă de valoarea de piaţă, din
partea uaior persoaae, organizaţii, societăţ i coaierciale, regii aaitoiaoaae, coaupaaiifsecietăli naţioa*Ie sau
iaslituţii publice roanneşti saaa străine, iaadusiv burse, credite, garaaaţii, decoaatăai de cheltuieli, altele decât
ce1e ale aiagajatorulaai, a cirorIoareiidua1 ă depăşeş e SU deearo&
Gnea rcalizat veniul
i.LTiiular

Serciul preslat/Obiectial
eneratorde veiut

Sursa veejtu1ui
•

Veaitil annal
iaacasat

- .

I2 Sosie

-

13C0pii

excepteazè de la declariur cadr e aIahe z

El

rJîe ein p a, rudelor de grodui Işial fl-iea

•

VII.. Venîturi ale deelarantului şi ale aneiubriior săi de faiuiiîe, realizate în uitianul an fiscal încheiat
(potrivit art. 61 din Leea nr. 227Ă2{)15 priindCodul fascal, en anodifacările şi coanpletările u.Iterioare)
NOTĂ:
•
.
Se vor dec1aaa inclusiv vearile paveaaite dia stain ătate.
Sarsa veuita1ui:
nuanele, adresa

cine a realizat uenitail

•

.

•

Sersiciul presta1Obieetu1
genemter de ueait

1. Venituri din saarii

12. Sosoţîe
:

-

1.3. Copia

2 Veni(ura din activit ţi indencleatAe
21.Titular
22.. Soţ/soţie

3. Veniiaai dî,a cdafoIoî.wnaior
3.1. Titular
31. Soţfsoţîe
4 Veaituri dia imiii
4.1.. Titular
42. Soţfsoţie

5 Veniiairi dÎIIpenSÎÎ

..

.

.

52.. Soţfsoţie

6. Veaiiuri dira activi
6.1.Tilaalar
62. Soţfsoţie

làp

• -

.

-

•

Venitu1 anual
încasat
•

.
.
Cine a realizat veaituI

Sura veiiitului:
Naanae, adresa

7. Ve-j djpreiij şi di ii joeuride norc

l ... Tîa

--=-

-

f

Serviciul pretatkbiectu
.
generator de venat

Veziitul anuai
aucasat

---------------

72.So/soie
73.. Copîi
Venituri din alté

S.Tituiar

Ă

iiu

6t/t€2.

82.. Soţ soe

83.Copîi

Prezeata dedaraţie censtituie act pul1ic şi răspund potrivit legii peaale pentru inezactitatea sau
caracterul iiicoinplet al datdor aneiiionate.
1ata conap1eti

Senaatura

1. Asociat saaa acţieiaar Ia socîetăţa coiatercaale,, con panîiocaeta aîoaaaIe, institu ţîi de credat, grupun de
iatercs ecoaaoniîc, precaaaa ni meinbrat în asoaa4ii, fnnda ţîi saualte orgauazaţia negaiveriianientale:
Valoarea tota ă a
N, r. de părţi
Unitatea
Caiitatea deţ ută
sociaie sau
părţilor sociale
— denuniirea şi adresa .
•
de acţlum
şi/sau a acţ utuior
,.

1

2. CaIi(atci i nieanbrn îaa organcle de conduceie, ailmiaiistrare şi coni
regiilor auonoane, ale conipaniilorlsocietăţilor aaa4ionale, alc instîtnţiilor

ăiilQr coauerciale
zt, ale gaupuralor de uateres
Vlearea benefciikr

- dentuuir4ea s adresa 12

lut-

iti-

rei.

ţe

1 deiiaaate în ctIrnI ¶n*rtidclor uo1iticefauactaa ianti
1 4I

eaItanţă şi civile, ol ţintite ori afhite
5. Coaatraclie, iiiclusiv cele de.asisten juiidi ă. consultanţă
ate de Ja 1uetia1 de
ai derulare îi timpul eerci(irîV fu!tc ţiilor, anaida*clQr sa dea it;ior Ţ IiCe
4l u ii nu sti ul este
Eta
de
tat
c&
c
OC&etă4I
ctnrciaIc
tat Ita1 şi din fondun excriac ori încheaate cu
arauajaritzraaaiaiori*ar

5.] Bfci1diianci.
jidiurnriaadii&

--

:

]iiva
aiL11

---------------------

1 Iixiiii
c

IUiJ

arcii

:

uri.diI

--
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Piin nide de gradul ise îaţelege păiiaţi pe linie asceadentă şî copii pe 1inie descendentă..
Se vor declara nuiuele, denumirea şi atf,iesa I,eaeficiaiului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul,
soţn[(soţia şi rutfele de gradui l oI ţin contracte, aşa cum sunt defînite Ia punctui 5. Nu se declară contractele
societăţilor conierciale pe acţiuni la care declarantul înpreun ă cu soţn[(soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de
5% dia capitalul social al societăţii, indiferent de inodul de dolândire aiacţiuniior.
2)

Paiezeut, declaraţie coasti(uie act public şi aispnnd potrivît legii peaaaie pentru iiiexactitatea san
caracterul iucoinplet aI datd« nnţionate

Data coinpletării

Se n ra

2

