
DECLARAŢIE DE AVERE 

Su bsemnatul/Subsemna 	 i-iE 	1IPY 	Â/Li 	 , având func ţia 
de 
	

Ia 	 7tJe 

CNP 
	

32,domiciliul 
Ţ J 

cunoscâncl prevederile artl  326 din Codul penal privind falsul în deciara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  împreună  cu familia d ţin următoarele: 

*J) Prin familie se 	soţul/soţ ia ş i copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vordeclara inclus cele aflate în alte ţă ri. 

dresa:sauzoni i1egoria 
AnuI 

. 	.. zpraf ţ  Col il- 
: 

MoJuI d.. 
. l ituliru1 

- --- .- 	 - 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) Iuciu de ap ă ; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dac ă  se af1 ă  în ciriuitu1 civil. 

*2) La Titular se men ţio1ează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţ ia, copilul), 
iai- în cazul bunurilor în copro i rietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv c1e afIate în alte ţări. 

Adi esa aii ion 	(fé - 
S 

\KluI 
&iic1,ni 

upr if i ţ  i ( ot i- 	IocJu1 Je 
dobndi -e 

/ 

iiul irul 



* Categoriiie indicate s t: (I) apartament; (2) cas ă  de Iociiit; (3) casă  de vacan ţă ; (4) spa ţ ii comerciale/de 
prod ucţ ie. 

*2) La Titular se rnen ţi ează , în cazu I bul]ui•i Ior propri i, numele proprietarului (titul aru l, so ţu I/so ţ ia, copil u i), 
iar în cazul bunurilor în co 	prietate, cota-parte ş  i numele coproprietari Ior. 

11. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoi risme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi ş i alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatricu Lrii, potrivit Iegii 

Natui i rvtarca Nr i»ueăţ i 1 . AnuI de fabncaţie Modnl (le dobândare 

v 
2. Bunuri sub form de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă  ş i de cult, colec ţii de artă  ş i 

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniui cultural na ţional sau universal, a căror valoare 
însumată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor menţiona toate unuri1e aflate în proprietate, indiferent dac ă  ele se af1ă  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

i)escrieresii niară 	 AnuI dobândivii 
	

Valoarea e1 iniată  

111. Bunurî mobile, a 	valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstr ă inate în 
ultimele 12 Iuni 

înstit 
	

i: i 

- 	l 

2 



IV. Active financiare 

1. Conturi ş i depozie bancare, fonduri de investi ţii, forme echivaiente de economisire ş i investire, 
inciusiv carduriie de credit dac ă  vaioarea însumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor declara inc1usivceie aflate în b ănci sau institu ţ ii f1nanciare din stră inătate. 

- 	Institu ţiacare adniinzsrează  ş i adresa acesteial  
a1uta Deschis în anul Sold/valoaie la zi 

r 

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

2. Plasamente, invest ţii directe şi împrumuturi acordate, dacă  valoarea de pia ţă  însumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de uro 

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

Einitent 	i(lii/societ 	Iei încre pe soiiii c1e 
- 

ot!bii.Iiiai 	1. 	u m cţionaiiu 	n 	 jiut 
. 	. 
l rl)ul 

Nuinr (Je titluri/ 
 utidL pai ticipa.. 

V ilo 	t 	toi 	l i l 	zi 

- - 

Categoriile indicate s nt. (1) hârtii de valoare deţinvte (lilluri de stat, certicate, obligaţiuni:  (2) 
acţiaiiii sau părţi sociale în soci tăţi cornerciaie; (3) îinprurnuluri acordate în nume personal. 
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3. A ă te active prodi ţică toare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

NOT Ă : 
Se vor dec!ara inc ă usiv c1e aflate în str ă inătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garaI ţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achizi ţionate în sistem Ieasing ş i a!te 

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

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

.. 	CreJitor (rritrctit 	HHUJ cJent Ia 

vI. Cadouri, servicii au avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de pia ţă , din 
1)artea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societ ăţi naţionale sau 
institu ţii publice româneşti s străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, aitele decât 
ce!e ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

- 	 I. 	 111 
.. 	

. 

t1H 

ntue1e,d.7ei 

ir 	l ( IUI 1) 1 	t 	fI0h1( ţ.tu1 
.Q..r.dnit 

uitiil 	H1U il 

înct 

1.1.Titular 

1.2. Soţ/soţie 
 

13 Copii 

*Se  excejfeaz ă  de la decarare cadourile şi trataţiiie uzuale prirnite din partea rudelor de gradul I şi al J]-lea 

IP 



VH. Venituri ale de1arantu1ui şi ale membrilor să i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea r. 227/2015 privind CoduJ fiscal, cu moclific ă rile ş i completă rile ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusi) veniturile provenite din str ă inătate. 

Sursa venatului 	Servacaul prestat/Obiectul Venitul anual 
Cine a reahzat venitul 	 -. 

	

•. 	,____ 	 numele, 	rea 	• 	:gratpr devi ţ . 	;.. incasat 
1 Venituri din salarii 

1.I.Titular 

1.2. Soţ/so ţie  

1.3. Copii  

2 Venituri din activităţi indpendente  

2.1. Titular 

22. So ţ/soţie  

3 Venituri din cedareafoloszn ţei bvnurilor 

3.1.Titular 

3.2. Soţ/soţ ie  

. 	 .. 	 . 

4 Venituri din investz ţu  

4.1.Titular  

4.2. Soţlsoţie  

	

5 Venztuz z dinpensii 	- 

5.1. Titular  

5.2. Soţ/soţie  

6  

6.1.Titular 

 



Cine a realizat venitu 
i 

Sursa venitului: 
Nume, adresa 

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
încasat 

7. Veniuri din premii şi dinjocuri de noroc 

7. 1. Titular 

7.2. So ţ/so ţ ie  

7.3.Copii  

8 Venituri din alte sui se 

8.1.Titular  

8.2. So ţ/so ţ ie  

8.3.Copii  

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet aI dat1or inen ţionate. 

Data co p 	 Se ntura 

.. 
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çci)ojl ~~ , 0 ~ - ar) (s 

Subsemnatu 1/Subsemnata, 
cle 	 E 

CNP 

DECLARAŢ][E DE NTERESE 
- 

, avânfunc ţia 
: 	la 

12 	, domiciliul 	 , 1 
2- 

cunoscând prevederile art. 26din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pepropria răspundere: 

1 Asociat sau ac ţionari societîţacomeicaa1e, companii/societ ăţ i naţaonale, institu ţii de 	redit, grupuri de 
interes economic, precum ş t ntembiuînasocia ţii,funda ţii sau alte organiza ţii neguvernanientalc____________________ -  

Uniratea I Nr. de părţ i Valoarea total ă  a 

- denumirea l 	. ş i adresa - 
. 	 . 

Calitatea deţinuta 
. 

socialesau parţilor sociale 
de acţiuni şi/sau a acţiunilor 

2 . Ca1itatet di. in. nibi u în oagani.Ii 	(1i (on(1ui.(. 1 (., i(liiillilti 	t € N i control 	iie soc ietà fflor i.ornereja1e, ale 
reguloi auioijome, ik i.ouip iniilor/oi.ii.tă iloi uaţ ion ik, aliait ţulor de €ridit 	ik gi upîiriloi (le interes 
econonnc, ak lOCia ţ Ii)r .iu fu 	i ţailr ot iale 	1tor o 	iiî ţ givernai,ii1  

Calitatea de ţinuta 	Valoarea beneficulor Uniatea 
l 

— denumir a şi adresa — 

21 

àdru 	1 	ale 3- )Câîif îWO I 
3.1...... 

4.,Calitate: 	(IC 	jiiiiibiii diittrc. 	liiiiiiil r.irt 	i 	u.iilr.il . 	rciriliiiiv 	:iii 	ii..re(ribuite. 111 	UtliLCl(. 	lt 	...0 	:i 

deţiiiute îii €,1iiil 	l rtidelo r pilii it.t 	fii llt l i 	lt 1 111 11 t 	l 	l 	i l( 	1111 11! i l 	l 	IrIiI l 11 lui 	p 	iliti& 

4 .1 ...... 

-;;: ----------- ---------- 

-- 

S. (ontractc. iicluiv cck &k aitvlll :t Ju i, l iui. coll%..i 11:1 ri 	u ridic. c Hl%lila li ţă 	i eivik, ob(in ti(c ()l•i :ifl:itt 
iil 	tlriiIir 	iii 	riinpiil vtrcii i ii 	fuiicliil 	i. 	li :i mltklr 	u c1einiiit 	(i1r pu llict 	liiii ii(itc ile 	l:i 	bI2etlt] 	k 

l()CUI 	.i diii loidui:i e1cric ri 	î. iclivi:t l.. 	cii 	sCcit ţ i cinerc:lc cii 	cipil.il 	.iv 	i ..1 	: ii 	11 illc %t:l.i  Y. 
wii )fl:ir inj)ri:lrrii inOril :i r: 	-. • - • 

! 	l:a4tuţ i 	 l 	 l )i1t 	l 	l 	
! 	

T1\ 	il 	u -• 

l 	in 	- 	- 	... 	 cor1iac1u]ut 	- îrt. iiiii 	l uititu1ui 	- totală a 
it.i, iul ..3cu 	1:u.: niii.• 

pienurnJ. 1iititita şiitsa 

1 



• denurniia ş i încidinţat conictuhii conlractului 
contractul  

] itulai 

Soţ/soţie 

Rudededu1Ia1etitu1aiiilui 

Soci ăţi comeria1eJPeioană fizică  
autoii/Asoci4iimi1ia1eJCbe 
udMdua1e 	baeaciate, si ţi 
cM1epIvfs1ona1eu socie ăţi civile 
pmfésionalecuiâTundutelimie&cire  
de şoaiăpisiadeavocat/Cnza ţii 
neamenteJFundaţiVAsociaii2  

1)Prin rude de gradul I e înţelege părinţi pe linie ascendent ă  şi copii pe linie descendent ă . 
2)Se vor declaranume1, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută , titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradi1 I ob ţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar ă  contractele 
societăţilor comerciale pe ac ţ uni la care declarantul împreun ă  Cu, soţullsoţia şi rudele de gradul I deţ in mai puţin de 
5 % din capitalul social aI socetăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor. 

	

Prezenta declara ţie 	;ituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

	

caracterul in:complt aI da 	menţionate. 

Data coiip1etării Senătura A 

2 
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