
DECLARAŢIE DE AVERE 	 . 

Su bseinnatul/Subseinnata, 	 având funcţia 
de CfMA 

CNP 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie r ăspundere 
că  împreună  cu fami1ia 1  deţin următoarele: 

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

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări. 

... . .C.ota- Modul de 
Adresa sau zoţia Cateori . 	....... Suprafa ţa .: . 	. 	. . Titularul 

dobandiru __ parte (1o.baidar.  
—.j , jp 

hOI 

\ 	O-- _________ _________ -- -,,-- •-- 

* 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 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. 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări. 

Adresa sati zoni Categoi ia 
nu1 

dobandirn 
uprafata 

Cota- 
p.arte 

Modu1 de 
dobane  

2 Fitularul . . 	•. 	.. 

\ 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartarnent; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacan ţă ; (4) spaţ ii corneiciale/de 
produc ţ ie. 

*2) La Titular se rnen ţ ionează , în cazul bunurilor piopiii, numele propiietaiului (titularul, so ţul/soţ ia, copilul), 
iar în cazul bunuriloi în coproprietate, cota-parte ş i nurnele copropiietarilor. 

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Natura 	 Marca 	Nr de bucăţ i Anul de fabt Jca ţie 	Modul de dobândare 

L,, 

2. Bunuri sub formă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colec ţii de artă  ş i 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare 
însumată  depăşeşte 5.000 de euro 

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

la momentul declarării. 

. 1)escricrc smuarà 	 nul dobândi.rii: 	 luirca eStiBdtl 

111. Buriuri mobile, a c ăror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 

Natui. burujui 	Dat i 	Feisoaza citie .ar&. s-a , 	Forrn t t1oarea 
In ţraiva1 	instianarii 	aiita ă ina 	 irfra1n4Iil  

- 
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Iv. Active financiare 

1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire ş i investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă  vaioarea însumată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau institu ţ ii financiare din stră inătate. 

Institu ţ ia care adn1lIIlstreaz€î 
şi adresa acesteia 	J 

Tipul Valuta Dcschis îiI anul SoId/valoai . la zi 

*categoriile  indicate sunt: (1) cont curent sau ec/iivalente (inclusiv card),• (2) depozit bancar sau 
ec/zivalente; (3) fonduri de investi ţii sau ecliivalente, 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 investi ţiile ş i participările în străinătate. 

Enutent titlu/socictatea îai i ii piroana ete 
a tionar sau asoc at/beneficia i de anlprumut T.iPul w  Numr cle tatlna i! 	 - 

Valoarea ti iI i la zi 
cota dc particap  

*categoriile  indicate svnt: (1) /zârtii de vaioare deţinute (iiiluri de stal certfîcate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăji cornerciale; (3) îrnprurnuturi acordate îiz nurne personal. 
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3. AIte active produc ă toare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentui a 5.000 de euro pe 
an: 

/ 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele afate în str ă inătate. 

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 dec!ara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăinătate. 

Creclitor 	 (ontractat în anul J 	Scadent 1a 	 Valoare 

vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate fa ţă  de valoarea de piaţă , din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companiilsociet ăţi naţionale sau 
institu ţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări cle cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro * 

(illi 	ti ilizat 	initul 
• 

ut 	i 	inilului 

u uuiele, aJ.8a -  

iiiiiul pietatfObiectul 
gen.•rator. de venit - 

Vnitii1 aiiu i1 
încasat 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie - 

1.3.Copii 
----------- 

__ __ 

- 

• 

*Se  exceptează  de la declarare cadourile şi trataiile uzuale prirnite din partea i-udelor de gradul I şi al 11-lea. 
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vII. Venituri ale declarantului ş i ale membrilor s ă i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscai, cu modific ările şi completările ulterioare) 

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

Cine a reaiizat venitul 	... 
• 	 • 	

. 	 :;.: 

..• 	Sursa venitului: 
:.• 	 nune, 4dresa 

lsiciul prestat/Obiectul 
f. generator •de venit 

. Venitulanual 
. 	 . 	 înasat... 

_ 

1. Veniiuri din salarii  
1.1. Titular  

1.2. Soţ/ ____________ •___________ . 

1.3.Copii  

2. Venituri din activit ăţ i independente  

2.1. Titular  

2.2. Soţ/soţie -•• ___________________ ___________ 

3. Venituri din cedareafolosintei bunurilor 

3.1. Titular  

3.2. So ţ/see  

4. Venituri din invesli ţii  

4.1. Titular  

4.2. Sot/setîe 4 - 

5. 	Venitu;i dinjxnsii . 	 • 	 • 	 ( 	 ________•• 

5. 1. Titular  

5 .2. Soţ/soţie  

6. Venituri din acivităiI agripoie .. 	 ••: 	•• 	• 	 •• • 	 • 

6. 1. Titular 
• 

6.2. Soţ/soţ ie  
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• Cine a rcahzat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa 

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit 

Venitul anuai 
iiicasat 

7. Venituri din preinii şi dinjocuri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie  

7.3.Copii  

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular  

8.2. Soţ/soţ ie  

8.3. Copii  

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

Data completării 



~_q to 0 ~5 0,0 1 & 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

• Subsemnatul/Su 	 având func ţia 
de 

CNP 

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

, intitu ţii 	, gi upui i 	1i t Asociat sau ac ţionar Ia societàti comerciale,companii/societ ăţi naţionale 	de credit 
aiitercs econoinic, precum ş i membrn îuasocia ţii, funda ţii sau alte organiza ţii ieguvernameutale 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa 

- Calitatea de ţinută  
Nr. de părţ i 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea total ă  a 
părţilor sociale 

ş i/sau a acţiunilor 

2 	Calitatea de nreinliu în 	audc di LoiIducerc, a(l1nlilitlare ş i control ale societăţilor comeiii ile, ate 

i eiailor autonome, ă1e 	omp iniilor/soci€t ăţilor uaţion ik 	ik aiistatu ţulor de credit aJe 2rripuralor (1. intere 

iiouoinic, ate asociaţnlor 	au fuiidaţiilos orr ale aitor oig iiiita ţ u. negucrnainetrta1e 	 - 

Unitatea 	 Calitatea deţinuta 	Valoarea beneficiilor - denumirea şi adresa - 
__________________  2.1 ........................... 

---Ş-- 
3 Calitatea de rneinbru în cadi nl asocia ţulor pofesiona1e şi/sausindicale  

3.1 ...... 

- 

4 	Calitat€ 	k 	ineinbsu în organele sk 	induccii 	itiniiiistzare ş i control, retribuit€ sau nerctrzbuili 
d ţinuEe îii cadrul partrdelor politace ftinctaa deţinută  ş i dcniiirea partadului politic  

4.1 	 ___ ........ 
- 

--- -- 
5 < Coiitracte, ircJusrv celc de aitiită  ţ urzdică , consullan ţ 	uiidic 	corisullau ţă  ş i ciile, ohţ inute ori aflatc 

îiî deru1au în tinapulc. 	 laercită riz func ţialoi, niidate1or sat deinit ţ i1or publacc firrn ţate d 	bugetu 	dc 

,lat Jocai ,a ciiia fouclui i exteruc orz îricieiale cu 	ocie 	ţ i ccmerciale cu capit al de 	lat au irnde statul el.e 

5.1 Benecian,1 de coritct: iinîee. 	1nsltiiţ a 	f Pceduran 	Tipul 	Dala 	T 	Duiata 	Valoarea 
adsa 	conlracia ă : 	caatbst 	conlractu1uî 	îrîcheierii 	conrtrikii 	tolaiă a 
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denurniiea şi înciedinţat contiactului contiactului 
adresa contiactul  

Titular 	. 

Soţ/soţie 	. 

Rudededu1I» a1etitu1ani1ui 

Societăţi comereia1e!Persoană zică  
autzată/Asociaţii limi1ia1e/Cabinete 
individuale, cabineteasociale, societ ăţi 
civilepiDfesionale sau societăţi civile 
piutsiona1e cu răspdere 1imitatăcai 
des1 şoaipiofesiadeavocat/Caniza1ji 
neguvemame/Fundaţii/Asociaţii 

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

soţul/soţia ş i rudele de gradul I ob ţin contracte, a şa cum sunt definite Ia punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantul împreun ă  cu soţul/soţia şi rudele de gradul I de ţ in mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor. 

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

Data completării 

..ÂP 
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