
I)ECi,ARAŢ'IE DE AVERE 

de 	 la 
	cJ. A. i 	rieoj)iu/ 	U4'  

CNP 	~ fi'j ~ ~ ~A~3~ °, ~ 	, domiciliul 
	

~~ 	C, h 	Qcţ,Qco 	12 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie r ăspundere 
că  împreună  cu familiait deţin următoarele: 
..................................... 

* 1) Prin familie se în ţelege soţul/soţia ş i copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

Adre~a sau z~~na (":ite~orea` 
Anul 

dobântlirii 
Sapr~afala 

t~oia- 
~artc 

~~lr~ dul dc 
dc~bândirr 

'I'ilularui,, 

...,.______   

—`------ ______ 

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

*2) La "Titular" se men ţionează., în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

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

~'► circ~a sau zun~i 	~ (:ati~~~~~~ia'~ 	~ 	~ 	~uhr«fala, 	 ~I`itlarul` 

<~cus ~~~A  
1 E a~ 

 
	2- 	5  
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Categoriile indicate sunt: (l) apartarnent; (2) cas ă  de locuit; (3) casă  de vacan ţă; (4) spa ţ ii comerciale/de 

producţ ie. 
- 2) La Titulart se men ţ ionează , în cazul bunuriior proprii, nurnele proprietarului (titularul, so ţul/soţ ia, copilul), 

iai-  în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i nurnele coproprietarilor. 

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Natura Marca d 	Jni 	i ţ i Anul dL fabt ua ţie Modul dL doh iiidir. 

2. Btinuri sub forniă  de naetale preţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colecţii de artă  ş i 

nuinismatică, obiecte care fac parte din patrisnoniui cultural na ţional sau universal, a căror valoare 

însunaată  depăşeşte 5000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă  ele se află  sau nu pe teritoriul României 

Ia momentul declarării.. 

Decriere suiutră 
	

Anul dll)4nJ1ri1 
	 Vaioarea estiuiată  

111. Bunuri niobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi lniiiuri imobile înstrăinv în 

ultimele 12 luni 

i i l.11l:lf 	 I),IIi 	• 	ll.:-1 	i:J.0 C l? 	-- t 	 lIHil i - . 	. 	;• 	.. 	 - - 

	

Jijfl .ti:jil • 	 i•i. i.iii.•I 	 iji lia.i_ti 
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IV. Active financiare 

1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivaleute de economisire ş i iuvestire, 

inclusiv carclurile de credit, dac ă  valoarea însumat ă  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 Je euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aate în b ănci sau instituţii financiare din străinătate. 

drninitreaa 1nstitu ţ 	
eteia 

- 

Tipul iIuta 1)escliis în anul :.. 	 • SolJ/ aloare la zi 

22l200 

- 

*c goriiIe  indicate sunt: (1) cont curent sau eclzivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau eclzivalente, incluslv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anterior). 

2.. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însuinată  a tuturor 

acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor cleclara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate. 

l Ălilt&ti1 	)tlu/oct(titc 	în Carc petOiIe1C 

- 	io ira r sait a soeiat/benéfici ai tic iinpruinui 
- 

TipuI 
1timr cic litlut 11 

. 	 - 

cola k_pticipar*. 
iloarea totalù la zi 

- 	 *cafegoriile  indicate sunt: (i) hărtii de valoare deţinute - (titiuri de .stat, certicate, obligaţiun); (2) 

acţiuni sau pălii sociale în societăţi cornerciae; (3) îrnpruinuturi acirdate în nume personal. 
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3. Alte active produc ă toare 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 leasing ş i alte 

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

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

(ruJitor 	 (on1rit1njiu 	 cadcntli 	- 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi conaerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice ronaâneşti sau străiae, indusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

- 	 ur*cnituItu iriuI prit it Obiiilul n1inii iI 
( ini 	IttI 

nnrne1eadrea - &erierator 1e 	cnit ncasit 

1 1 Ti1ar 

1.2. Soţ/soţie 

1.3.Copii  

*Se  excepteoz ă  de la declarore adoiÎrile şi tratajiile ia-uale priîiite diii parfé,è rudeior de gradu! I şi al 11-lea 
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VH, Venitur-i a1e Je1arant1ui şi ale melir săi de rti ilie, realiza ţe în u1tim,1 an fis41 încbeiat 
(pQţrivit art 1 diu Leea ur  2212015  privind 	dl f ça-1.1 çü 	 u1te 

NOTĂ ; 
Se vcr dQ1ava inlusiv vnit irile provenite din stintt. 

. 	 ur 	ii: 	sen iiul prettObivcul 	ctiitul iuui! 
C iuc i rcth,t N cîiitill 

	

- 	 IlUUt,4U..1L ţ 	- 	 L ţQ 

1 Vcnitzîrz din salqrzi  

-î  

	

- 	 - 	
-- 

2 Venitu,iz din ac.tvztăţi indpendnte  

21 Ttu1ar  

2.2,SQţ/sQţ i 	 - 	 - 

3 Vnziui i din cedai eajolosin ţei bunurilor  

3.1. Titular  

3.2. Soţ/sQţie 	 ---. -. - - - 	 - 	 - 

4. Venitwii cjjn investiţii  

4.1,Tjţular  
. 	 --.-- . 

4.2. Şpţ/oţ j  

5 Vei -iituri dinpenw  

5.1. Tiţ 1ar  

5.2. SQ ţ/s.oţie  

6 Venztui i din qctzvzt ăţi qgricole  

6.1. Titular  

6.2. Soi/Sotie  
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Cine a realizat venitul 
Sirsa vnitu1ui: 

• Nurne, adresa 	: 

i Serviciul prestat/obiectul 
l 	 • gnerator de venit 

Venitnl anual 
- incasat 

7. Venitui-i din premii şi dinjocuri de noroc 

7.1.Titu!ar  

72. Soţ/soţ ie  

73Copii  

8 	Venitzri din alte .5urse 

8. J. Titular  

8.2. Soţ/soţ ie  

8.3.Copîi  

Prezenta declaraie constituie act public şi rpund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incoinplet al datelor naenionate. 

Data conapletării 
	

Senaaă  ura 

2S.4. 2o IG 



eo ( 	. O 

E INTE, ES 

Subsemnatui/Subsemnata, CO1UTc 	2- 	 avnd func ţia 
de 	COr 	 la 	 j. 

CNP 	-541 	 , domiciliul 
	

tr. QŢI. 	sc nr 

cunoscând 
	

art. 326 din Codul penai privind falsul în declara ţii, declar pe propria r ăspundere: 

î. Asociat sau ac ţionar ia societăţi .comercaJ.e,,  coinpanii/societ ţi na ţ ionaJe ţn.it :ţii...de credi, gruuri de 

À4Wres eC,onomie,precum ştrnuiibru în_isocraţn,fundaţusau alte orgauia ţnnegirernameuta1e  -- 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - 

Calitatea deţinuta 
Nr. de părţi 
sociale sau 

. 
de acţiunl 

Valoarea totală  a 
parţilor sociale 
. ş l/sau a acţiunilor 

- 

2. Calitatea de anenibru în oranc1e de eouduccrc. adiuinistrare 151 coiitrol aic socicI ă i1or comcrcialc, ale 
rcii1or autonome., alc coni 	rnii1or/societtiIor ua ţionale, ale insitu ţ iiIor de Crc(lit, alc 	rti ţ)uri1OrdC iutcrcs 
econoinic, ae 	ca1orsau fuuda ţnlorori 	 . 

Unîtatea 	
Calitatea deţinută 	Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa - 

3. Cea de iiiembruîu cadiu! 	 . 
3.1...... 

4. ( alitatca dc lilenll)rtl îll oraiicIc 1c coi ă dticcrc, ad miiiistrarc i - contrul, rctril)lliic sau flcfCtriI)iiitC. 
&kiiiuti.îiii 1(11 til_p)itIdiiur pOlilIL(. fiiiiii tde ţinută  l 	 P 11 t ă d(I ltii j)()lI tii 	 - - 

4. 1...... 

5 (oUtriCt&., ia iir 	deis1en ă  i1JiL Loai.atan ţă  Jiji& t 	ii,n1anti ş i ivie, c1j ţniiic ori iile 
n ck r il ti î i 1iij)i t c &t tr fui ţiikr, 	ar 	11or sa 	 lor , 11Jce fia n1at 1 1r hi titT de 

(( I i Jiu 1 Ofl(i Ji & t rc or tii iieite cil cciëIùji i i. r.i 1 	. i c ţ i al de iat 4 i Ui( < st it U l . i i 

titriiijrar-------------- 	- 	- 	- 	- 
Si B 	c 	dc 	jiiirne1c. 	l;-iţ a 	]utajir 	TipiT 	. 	Lta 	Duita 	Va1arca 

cndrnia ş akt 	 -- 

L 



de 	
: 

Soţ soţie 	. 

Rude de gadul 11)  aletiiulanilui 
.. 

-S. 

Socidăţi comeJPoană izic 
autAmilialejCabincte 
individuale, cabineteasociale, societăţi 
civile pifesiona1e sausocid ăţi civile 
pfesiona1e 1ilatăcat -SS 

des şoaadeaani2aţii 
neguvemana1eIFundaiitAsociaţii  

1)Prin rude de gradul lse înţelege părinţi pe linie ascendentă  şi copii pe Iinie descendentă. 

2) Se vor declara numeie, denumirea şi adresa beneflciarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractele 

societăţilor comerciale pe acţiuni la care dedarantul împreună  cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 

5% din capitalul social aI societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. 

Prezenta declaraţie ooustituie act public şi răspund potrivit legii penale peutru inexactitatea sau 

caracterul inconiplet aI datelor naenţionate.. 

Data coinpletării 	 Semnura 

2o 4 
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