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DECLARAŢIE DE AVERE
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CNI
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21

Subsemnatul/Subsemnata,

5yPQO 5L
la
/5-7
domiciliul

- L& k

,

având funcţia

,

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie r ăspundere
că împreună cu fami1ia1 deţin următoarele:
* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări.
Xdresa

au Lona

Aiiul

Catoria

uprfa ţa

dobandirit
.

-

Cnti-

Modulde

parte

dobandirc

.

1itu ti til

-

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dac ă se af1ă în circuitul civil.
*2) La Titular se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări.
Adresa au

iona

( atoria

A.iiul
dobandirii

.,

uprfa ţa

Cota-

ModuI Je

pa rte

dobandire

,

.

l itnlai ul

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă de locuit; (3) cas ă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie.
*2) La Titular se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
11. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatricul ării, potrivit Iegii
Natura

Nlarca

Nr. de buc ăţ i Aniil dc fabrica ţic

Moiul de Jobndirc

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte câre fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a eăror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă ele se af1ă sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.
Decriere sumar ă

AnuI dolJândirii

Valoarea estiniat ă

111. Bunuri mobile, ac ăror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 luni
Xatura bunuki
- •
instraiut

I)ata
- .
••
instrainarai

Pcrsoana c ătrc carc s-a
.
- •
uistraanat

2

Forma
.
..
instraanarai

aloarea

Iv. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dac ă valoarea însumată a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv ce!e aflate în b ănci sau instituţii financiare din străinătate.
[nstitutia carcinitreaz
şiaJresteia

Tiţ uJ

Vluta

Deschis în anuI

Sold/valoare la zi

-

*categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente,• (3) fonduri de investi ţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anzduijiscal anterior).

2. Plasamente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dac ă valoarea de pia ţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
F imtent titlu/societatia în iare piroana ete
tcţionar siu asoe ţ/benef1eir de imprumut
-

.

1

ipul

INum ăr dc titluri/
iota de parttcxpare
.

.

-

aloarea totala ia zi

*categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certjicate, obligaţiuni); (2)
acţiuni saupărţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
3

3. AIte active producătoare 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 şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea însumat ă a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro

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

Contractat în anul

Sca(Jent la

Vloarc

-

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă de valoarea de pia ţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societ ăţi naţionale sau
instituţii publice române şti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

c:iiie a rcalizat veni ţul

Serviciul prcstat!Obiectul
gencrator de veîjt

Sursa vcnitului:
uuncIe. adresa

Vcnitul aiiuJ
încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3.Copii

*Se excepteaz ă de la declarare cadouiile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul Işi al 11-lea
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ările şi completările ulterioare)
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate.

.

Sura venituliii:
Cinc a rcalizat venitul
...............•

:.

.

tServiciui prestatObiectul Vcuitul anual
I
şat
eratoj ...........
.

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

u$

Li 1-0

7c&e

1.2. Soţ/soţie
1.3. Copii
2. Venituri din activit ăţi independente
2.1.Titular

.

2.2. Soţ/soţie
3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor
3.1.Titular
3.2. SoţIsoţie
4. Venituri din investiţii
4.1. Titular
4.2. SoţIsoţie
5. Venituri dinpensii
5.1.Titular
5.2. Soţ soţie
6. Venituri din activităţi agricole
6.1.Titular
6.2. Soţ/soţie

5

J5

,

..

Sursa Veutului:
urne, adrea
7. Venituri din premii şi dinjocuri de noroc
7.1.Titular
(ine a reali.zat vcnitui

Vuantial
generatorde

7.2. Soţ/soţie

7.3.Copii
8.Venituri din•alte surse

.

..

.. ....

8.1. Titular
8.2. Soţisoţie
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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DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
de
c
CNP
45 /O G

uîo
la
,

()
iJ AT

domiciliul

,

având funcţia

ţţ

,

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria r ăspundere:
1

.sociat sau acţionar Ia

inttres cconoinic,precum

cietăţi cornercia ă e, eonipiniiIsoitet ţ i
J5OCidH fundaţ u sau a1t

Unitatea
denumirea şi adresa

,

.

1=1
.

Calitatea deţinuta

.

-

le instituti

uernhru

-

cà

àr

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni
.

.

.

it

,

grupuri dc

Valoarea total ă a
parţilor sociale
şiisau a acţiunilor
.

.

.

2. (aiitatca cic mcrnbruîn organele dc co ndiicere, adrninistrare i control ale soieI! ţi1or comcrciale, aie
r e il lor autonornc ak iompnu[or/societ ăţilot u i ţ ionak ale institu ţiilor tli irtdit ale grupurilor Je iiitiris
iionomii ale asoia ţiilorw fmida ţii[or ori ak altor organlLatu neguernamentale
Unitatea
1i Valoarea beneficiilor
Calitatea detinuta
g

i

-

.

.

,

3. Calitatea dc mern bru Înca1rulocia ţiiiorprofesionaleNi!sau sindicale

1 ( alitatea Jc rncrnhru înorgancli (Je iondijtiri idrninistrire si control ritribuiti sau flere ţril)ulti
deţinutiîn iaclrul partadelor polatate, funa. ţia dt ţauuta şi deiauxiati ta prtidului pohtic
-

5 Contraeti intlusi ieIe ck isistezi ţă juridaca conu1tantă juridică, consultan ţă si ii ţ ili obţinute ori aflatë
în derulaî i ln tinipul eercit ă ru func ţulor, rnand itelor s iU (liinnit ăţilor publice tinan ţati (li l t bugctiil de
stat, local i din fonduri eternc ori înclieiate cu societ ăţi conierciale cu capital de stat sau uiide statui este
acţionar anajoritarIniiioritar:
5.1 Bereciaruldecontract nirnéIe hLI;tia Pincecknaprin Tipul DaIa DuiaIa Va1oaia

eumia şiJta

ciinantă

caiafost

1

contiaclului

încheietii

conlnu1ui

tolalăa

Titular

detiumiia şi

încix1inţat

contnu1ui

cclnu1ui

.

Soe

Rudede g1u1 Ia1eti(u1aru1ui

Socie1ă i ciae1Pet3)ană jzjcă
neCabiade
individua1e, cabhiea9ociate socidăţi
civi1epIDsiona1e sau socîetâţi civlle
ptfesioria1e cuiăspundete 1imiatăcate
de şoa3feadeavocacnizaţii
neguveteFundaţii/AsociaţiiZ
Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendent ă şi copii pe linie descendent ă.
Se vor declara numele, denumirea şj adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I ob ţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantul împreun ă cu soţul/soţia si rudele de gradul I de ţin mai puţin de
5% din capitalul social al societ ăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor.
2)

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incoiiiplet al datelor men ţionate.

Data completării

....

..........

2

