
DECLARAŢIE DE AVERE 

SubsemnatuVSuseiiinata, 	 , având funcţia 
de 	 77 	la 	 ,7 

CNP ,/7oW/32 	domiciliul  

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  îlnpreună  cu fami1ia de ţin următoarele: 

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă ; (5) alte categorii de terenuri 

extravilane, dacă  se af1ă  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 inclusiv cele af1ate în alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3). cas ă  de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie. 

*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 ş i numele coproprietarilor. 

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

J\iirci Nr. de A11111 ile ilricitie iJtil (ie (j))l)tIl(iire 

2. Bunuri sub formă  de inetale preţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colec ţii de artă  şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare 
însumată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă  ele se af1ă  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

J)eci i.t. sitinarâ Anul (11)I)iIId1i u Valoarea estiiiiatât  

.. 

111. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
nitimele 12 luni 
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Iv. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire ş i investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă  valoarea însumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

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

T I[flil 
i 	drca 	culi:i_________  

11u1I J)( ţ l1I, in 	nu1 sol(U 	1 i ti 

*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 anuluijiscal anterior). 

2. Plasamente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 
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*categoriile  indicate sunt.• (1) hărtii de valoare deţinute (titluri de stat, certficate, obligaţiuni), (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 
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3. Alte active produc ătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

an: 

NOTĂ : 
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. 

(reditor 	 Cofi 	în amil 	cideii t 1i 	 Vi lire 

vI. Cadouri, servicii sau avantaje priinite 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* 
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1.1. TituIii 

1.2. So ţlsoţie  

1.3.Copii  

*Se  exceptează  de la declarare cadourile şi trataiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi 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. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările şi completările ulterioare) 

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

. 	 iir 	vcii1u!iii: 	erviciui ţ )rLl1()l)iccÎUl 	Vciiiîni 	iiiiiil 
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1 	Venitun dzn .salai zz 

1.1. Titular  

1.2. Soţ/soţie  

1.3. Copii  

Venituri din aciivii ăji 	 : 	• 

2.1.Titular  

2.2. Soţ soţie  

3 	Venztui z din cedareafol< 	inţezbunurzloi  

3.1.Titular  

3.2. Soţ/soţie  

4 	Venzturi din rnves(ifzi  

4.1. Titular  

4.2. Soţsoţie  

5 Venzturz dznpen5n  

5.1. Titular  

5 .2. Soţ/soţie  

. 	Veniluri Ji,, (L/zvi/tz(z 	zricolc  

6.1. Titular  

6.2. Soţsoţie  
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7. 1. Titular  

7.2. Soţ/soţie  

7.3. Copii  

8 Ţ enituri dzn alie surse 

8.1. Titular  

8.2. Soţ/soţie  

8.3.Copii  

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

Data completării 
	

Semnătura 
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90,1 	oto18 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

SubseinnatuLSubsernnata, 	 777,9-_/ 	 , având funcţia 
de 	O2- 	 la 	9 ,4. 7 	7- C 

CNP 	, domiciliul 	 ţtz 	 2_ - 

cunoscând preve6erile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere: 

1. A5(.)Ci1I sau acpmar 1i Socict ăţ i eOiecialc 	eoinpa tiii/soeieli ţ i na ţ ionalc..iiistitutii 	dc crcdit.rnpuridc 
iiiieres ecunoiiiic. prceu iii si rncinbru îii asocia ţ i i. fiiiuhi ţ ii s:ui :tIIc or:iii iza ţ ii ncguvciiiainciitalc: 

	

Nr. de părţi 	Valoarea totală  a 
Unitatea 

denumirea ş i 	
.. 

adresa - 	
Calitatea deţinuta 	sociale sau 	parţilor sociale 

- 	 . 	. 	. 	. 

	

de acţlunl 	şi/sau a acţiunilor 

2. (a l ila tca (lc rn eni bru îu organele (1c COIi (1 uccre. a d fli n isl ra re 	i coii t rol ale socicl ăţ ilor c 	rn crcialc, alc 
i tiiIoz 	autonome, ale (.Oifl ţ) iiiiilor/so 	icti ţ iloi 	rii ţ io1i ik 	ik iiititu ţ iiloi 	(1& crctlit 	ik gi tipui iloi 	dc intc rcs 
econornic, ale asocia ţ iilor 	aii funditiilor ori ale altor orgaiiiza ţ ii ricguvernaniciilalc: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - 

Calitatea deţinuta Valoarea beneficiilor 

2.1 

3. Ca lilatca cic incrn bru în ea(1 rul asocia (iilorprofcsioiialv ş i/sau sin dicalc 	- 	-- -- 	 - 	-___________ 
3. 1...... 

______ 	. .------- -.-- 	 ------ 	 - 	
-. 	 ------ 

u în organcle dc conducerc, aininistrare ş i controt, retribuite sau .ncrctrihuile, t. .Calitatca dc nienibr 	 cl 
detinutc, 	tadrul patdeIor poIiue funt ţ i i 	rntisideiriunirea1p irtidu 	pohtic 
4. 1...... 

5. Contraeie, inclusiv ccic dc asisteii ţă  juriJică ,coiisul1an ţă  j uriclie ă . consullan ţă  ş i civilc, ob ţ inute ori aflatc 
în dcru larc in tiIii1)il1 cxcrcit ă rii func ţ iilor, niainiatclor sa u dciii iiit ăţ ilor publiec finan ţatc cic la bugctul de 
stal, Iocal si diii foiiduri cxternc ori îiicliciatc cu soeicl ăţ i corncreialc cu capital dc stat sau iincic shitul cslc 
ac ţ ioliariil:ij()ri(ar!iiliiloritar: 	 -..-. 
5.1 Beneliciarul de cont numele, 	Instia 	Pii.cediiiuprin 	Ti1 	Data 	Dta 	Va1oata 
ţ ume1e!dcnumiia şiadtsa 	j 	conlnctanlă 	caiafost 	conliactului 	încheicrii 	contiactului 	totalăa 



deiia şi înctidinţat contiaclului coritraclului 
achsa contiactul  

Tiii1ar 	. 

Soţ/soţie 	. 

Riidedegadul Ia1etitu1aiu1ui 

Societăţi comeiia1elPeioană izică  
a/Asudmi]ia1e/cabinete 
individuale, cabineteasociate, socictăţi 
civi1epifesiona1e sau socictăţicivile 
profésionale eu raTundere 1iniitatăcai 
deslăşoarăprofesiade avocat/Caniza ţii 
newema1etFundaţii/Asociaţii 

1)Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă  şi copii pe Iinie descendentă . 
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul, 

soţulisoţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni Ia care declarantul împreună  cu soţul/soţia i rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobndire a acţiunilor. 

Prezenta declaraţie coiistituie act public şi răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet aI datelor menţionate. 

Data completării 
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