
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsenini1/Subsei»ata, 	 O )-1 (f 

	

(OIC—r4-Ie~ 
	

având funcţia 
de 	( 	c.i . r (p 	 Ia 	 , 

CNP 	) 	 of/?z3/ r 	, do.miciliul 	 e4 

cnnoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  împreuiiă  cu fami1ia deţin următoarele: 

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

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor deciara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Adresa sau zona -. 	- €ateona
.  Anul . 

uprafa ţa 
Co1- 
parte 

d/( 

ModuI de 
dobandire  

l itu1irul 

* 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 Titu1ar 1  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 

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

\(1ia sau IUU ( 	iii 

- 

i, 	1,_i 
dob

..
ndru 

\iiul  

i l k 

/?2  

l 	iliJl 	i, 	il 
JobaI1dal 

1 



* Categorii}e indicate sunt: (l) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacanţă ; (4) spaţ ii comercialelde 
producţ ie. 

*2) La Titu Iar se men ţ ionează , în cazul bunuri lor propri i, nurnele proprietarului (titularul, so ţul/soţ ia, copilu l), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parle ş i numele coproprietarilor. 

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

care suut supuse înmatricul ării, potrivit legii 

Natura Iarca Nr. (lelti ăţ i Anul de fabrica ţie MoIul 	J. dol uitlir 

2. Bunuri sub foriuă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colecţii de artă  ş i 
nuinisinatică, obiccte care fac parte din patriaaoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare 
însunaată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, incliferent dac ă  ele se află  sau nu pe teritoriui României 

la momentul declarării. 

Decriere N U iiia ră 
	

Anul dobândirxi 
	

'Valo-area rNtijnată  

111. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, ş i bunuri imobile înstrăinate în 
ultimeJe 12 Iuui 	 . 

Niir!ttIl1 	 )aIi 	 ir 	i 	Foiini 	- 
Czi 

triaari____  

2. 



V. Active financiare 

1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de irivesti ţii, forme echivalente cle economisire ş i investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă  valoarea însumâtă  a tuturor acestora depăşeştc 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

. *ie adninistr€ai* 	
tipul 	Valuta Di.1iis in wul 	o1c1/aloiie la zi 

1resa acesteia •: 	 . 	• • 	. . 	:: 	•. 	 • 

*,(egorîile  indicate sunt (1) cont curent sau ecliivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
ecliivalente; (3) Jonduri de investigii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente amduijiscal anterior). 

2. Ilasainente, investi ţii directe şi îniprumuturi acordate, dac ă  valoarea de pia ţă  însumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate. 

lini(cut tiilu/soeietatea îii carc persoana cste 
. 	. 

acIonarNau
,
asocnit/bene1c1ardclmprumuf 

. 
l ipu1 

Num ă r dc titIuri 
ta dc 1 	

. . 
Par 

aloarca totahi la 	i 

*calegoi.iize  indicaze sunt: 1) hărfii de viloare deţinute (titluri de stal, cerljcate, ohligaţivni); (2) 
acjiwii sau părţi soeiale în sccietăţi cornerciale: (3) im1oruinuturi accidate în izuine personal. 
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3. Alte active producă toare de venituri nete, eare însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro I)C 

7 
Se vor declara inclusiv cele aflate în str ăinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, buuuri achizi ţionate îu sistem Ieasing şi alte 

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

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumu1ate în str ăinătate. 

vI. Cadouri, servicii sau avantaje priiuite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de pia ţă , din 

partea unor persoane, organiza ţii, societăţi conierciale, regii autononie, eompanii/societăţi naţionale sau 

institu ţii pullice roinâaeşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de claeltuieli, altele decât 

cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

( ine a realizat venituI 
ursuvenitu1iii: 

nnmele, adrvsa 

1.1. Titular  

Scriciul prcstat/Obicctul 
tcnerator_dc veriit 

Vcnilul anual 
ăncasat 

1.2. Soţ/soţie  

1.3.Copii  

*Se  exceptează  de la declarare cadQurile şi lrataiiile uzuale primite din parfea rudelor de gradul I şi al 11•-lea 
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VIL Venituri ale declarantului ş i ale mernbrilor s ă i de familie, realizate în ultirnul an fiscal încheiat 
(potrivit ă rt. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu rnodific ă rile si cornpletă rile ulterioare) 

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

	

, 	. 

	

(ine a realizat 	cuituI 
, 	, 	Sursa venittiliii: 

nurnele, adresa 
Serviciulprestat/Obiectul 

, generatordeyernt 
Veiiitulaniial 

incaat 
1. Veniiuri din salarii 	: 	 ... 	 .. 	 . 
l.l.Titular  

)e(,je4.4  eA  MID  &A j 

1.2. Soţ/soţie  

1.3. Copii  

2. Venituri din activilăţi îndeendenIe  

2.1. Titular  

2.2. Soţfsoţie  

3 Venzti,ri din ced reajosin ţez bwvjalor 	 ___________ 

3.1. Titular  

3.2. Soţ/soţie  

4 Venzturz dzn znvestz ţzz  

4.1. Titular  

4.2. Soţ/soţie  

5 Veniiwidinpeiisii  

5.1. Titular  

5.2. Soţ/soţie  

6 V vtuii <ln actlViJăţJ 	icole 	/ 	 ______ 
6.1. Titular  

6.2. So ţ/so ţie  



) 

Cinea realizatvenitul 
Sursavenitului: 	Serviciul prestat/obiectul 

. 
Nune, adresa 	 . 	generator de venit 

Venitulanual 
incasat 

7. Veniuri din Jreinii ş i dinjocuri de noroc 

7.1. Tituiar  

7.2. So ţ/soţie  

7.3. Copii  

8 Venzîuri din alte surse 

8.1. Titular  

8.2. So ţ/soţie  

8.3. Copii  

Prezenta declaraţie constituie act pul1ic şi raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incoinplet *1 datelor inen ţiozaate. 

Data coinpletării 
	

Senin ura 

t 

& 



ic31 5ojOt 

CAA 	EE !XTEESI 

Subsemnatu)/Subsemnata, 	 ţ p 	 nd funcia 
de 	 < 	 la  

CNP 
	

domiciliul 

cunoscând prevederile art. 326 din Codu) penal privind falsu) în declara ţii, declar pe propria r ăspundere: 

i.Asociat sau ac ţionar la societăţi ecômercîal 	conpanii/societ .ţi tia ţioualc, iustituii •de .cîedit, .gu.iiide 
intereeconojuic, pi euiu şi incinbru în aociaţu, funda ţu sau 	rauzaţll_neguernainenta1e  

Unitatea 
— denumirea ş i adresa - 

. 
Calitatea deţinuta 

Nr. de părţ i 
sociale sau 

. 
de acţiunl 

T Valoarea total ă  a 
•. 	. 

parţilor sociale 
. ş1/sau a acţiunilor 

4 	 e-nam he.i 	n i is 	eil 	 1,iin.fri r 	 iiii4ril -ii  

1-eii1or aulonoine, ale 	 iilorisi 	iiatiouale alc instituiiIor de credit, alc grupiirilor dc intcres 
econornîc, aIeasociatiiorsau fundaiiIor oii a Ie altor org 	aiiucguernaincntaIe: 	-- 	 - 

Unitatea  
- 	 Calitatea deţinuta 	Valoarea beneficulor 

- denuinirea şi adresa - 
2. 1...... 

3. (atatea dc inemhrii în cadrul 	 .e şilsau siaulicalc 
3 .1...... 	 u 

1. ( ţ litiici de nieinbi 	îil orincic dc ciiducerc. adtiiiiistri rc icon trol,rclri biiilc 	iu nurctri biiitc. 
(l(.(lfll1t. in (. a(Irul 	ta.k1a plitie furi.c ţia detinutà si 	 rt l(Iulul p)lti 

4.1...... 

5 (..ou.tract 	uclusi 	d.. 	it 	iidi 	c 	iJtaa ţă  jïrdici.. conn11an ţă  a uvaIeoI ţaniitt. ori afloe 
n dernIu(. Îi it1)Ut *.a.rc 1Î1I f 	II1C>I. jiai1cr 	d(llIliJIIUr pb1 	fiun12t d 1i JiactuJ d. 
tat !o4i1 ,i i , ii 1 O1J(i i j . i*. ă  uc r îiiJăeue (..0 OCIt1 trei 	i 	Ipit d .i 	tat 	i ui u sta u 1 	e. 

- 	 - 
f B 	ciaiuld 	 1:1ia 	]1ura]1irL 	Tip 	. Data J Duiita 	Viha 

	

ndtrira ş  aln 	Jaa ă 	ceaf ] 	jiudici 	coi iiin] 	a -- 



9rrp,q 

Tiiar 	. 

Sot/soţie 	. 

Rude de gadul 11)  aletiiulanilui 

Societăţi 	meiia1c/Poană  ilzică  
au/Asociaţii imi1ialeICabinete 
individuale, căbeasociate, societăţi 
civi1ep1D1siona1e sau societăţi civile 
pifesiona1eai ră palei 1in-itatăcai 

adeavocacaniza ţii 
neguven1etFund4ii/Asociaţii  

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

2)Se vor declara nuinele, denuinirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul, 

soţubsoţia şi rudele de gradul I obţin contracte,, aşa cuin sunt definite Ia punctul 5. Nu se declară  contractele 

societăţilor comerciale pe acţiuni la care declaraiitul îiiipreună  cu soţul/soţia şi rudele de gradui I deţin mai puţin de 

5% din capitalul social al societăţii, indifereat de niodul de dobndire a ac ţiuniior. 

Prezenta declaraţie constituie act pu11ic şi răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incouiplet aI datelor inenţionate. 

Data completării 

\ 

Semnă  ra 

J 

2 
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