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DECLARAŢIE DE AVERE

.5

Subsemnatul/Subsemnata,
Z
de

/°2/f

CNP

, având funcţia
vA

la

7 cC

, domiciliul
c1

cuoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie r ăspundere
că împreună cu fami1ia deţin următoarele:
* 1) Prin familie se în ţelege soţullsoţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adrei sui zona

Cutcoria

Anu!
dobandir n

up

.

iţ

(o1i-

l)rtc

Modul de
.
dbaadire

Tatularul i

* 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
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări.
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lteg)[1J
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4J
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lţ 1
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartarnent; (2) cas ă de Iocuit; (3) cas ă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie.
*2) La Titular se rnen ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietaruiui (titularul, so ţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor.
11. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
Natura

Marca

i

de bucăţi

Modul de dobâuc1ire

AnuI de fabncaţie

2. Bunuri sub formă de inetale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă ele se afl ă sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.
l)cscricre suiiiiră

Valoarea cstimat ă

Anul tIbândirii

111. Bunuri mobile, a căror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 Iuni
Natura Iunului
istră j•r.

Dai
iiisti.u.rii

rLrsoana cătc care s-a
îustrăivat

/

2 .

.

1o, ,ua
înst.ră i ă i

Iv. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dac ă valoarea însumat ă a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau institu ţii financiare din str ăinătate.
Iastitu ţi

i

aie administreaz

i l(lî(4

acesteia

Tipu1

Valula

Deschis în aiiul

Sold/ ţ aloaie 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 anuluijiscal 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 investi ţiile şi participările în străinătate.
1m ilenl titli/scictatca în carc
persoanaestc
.
aeţionar san asociat/beneficiar de imprumui

.
l IpU

N in r dc titluri!
.

. ...........

cota de paic.ap.are

loarea otaIa Ia zl

*categoi iiie indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, cer1fîcate, obligaţizrni); (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţi coinerciale; (3) îrnprurnuturi acordate în nwne persoiiai.

3

3. AIte active produc ă toarc de venituri uete, care însumate dep ăşesc echivaleutul a 5.000 de euro pe
au:

NOT Ă :
Se vor deciara inclusiv cele aflate îri str ăinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ţii emise îii beneficiul unui ter ţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi aite
asemenea bunuri, dac ă valoarea însumat ă a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăinătate.
(redior

Contractatîn anul

Viloare

Si.adeit Ii

vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autouome, companii/societ ăţi naţionale sau
instituţii publice româneşti sau străine, indusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

=

(ine a rea1izat venitul
_______

-

SeiciuIpvestaL)bie
rv
tu1Vcni1ul.auil
n
veni
encri(or_de

S uravenituiui:
nunielc. adresa

1.1.Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3.Copii

/

*Se excep1az ă de la deciarare cacloîtrileşi trataţiile uzuale primite din parteérudcler de gradul I şi al 11-lea

4

.

vII. Venituri aie declarantului şi ale membrilor s ăi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ă rile şi completă rile ulterioare)
NOTĂ :
Se vor declara inciusiv veniturile provenite din str ăinătate.
.

Cine a rcalazat venitul
1. Venituri din salarii
1.1. Titular

ÂM

ţ

T

':

Sursa venitului:
numele, adresa

.

•

•

Venitul auual
incasat

9c

2

C-

Serviciul prestat/Obiectul
:geflerator de vet:

1.2. Soţ/soţie
1.3. Copii
2. Venituri din aclivi/ ăţi indejendente
2. 1. Titular
j!

.•v

________________

ţ/I

2.2. Soţ/soţie
3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor
3.1.Titular
! _•

3.2. Soţ/soţie
4. Venituridin investiţii

.:

•

..

•.•.

.

.

.

.

..

4.1.Titular
4.2. Soţ/soţie

•ţ

•/!

•//

5 Vernturi din pensii
5.1.Titular
5.2. Soţ/soţie

•,/

•

6 Vc;iitui z din actzvil ă(i agricole
6.1. Titular
6.2. Soţ/soţie

,/

•

i

5

.!

___________

Sursa venitului:
Nume, adresa
7. Venituri din prelnii şi dinjocri de noroc
7.1. Titular
Cine a realizat venitul

•

:

.

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit
•

Venitul anual
încasat

7.2. Soţ/soţie
.,,,

..

7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1.Titular
8.2. Soţ/soţie

.

:

•

/

8.3. Copii

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men ţionate.
Data completării
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DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
de
(O 2P

CNP

având funcţia

v

Z/7ŢL

9c

7

la

ţ

V , domiciliul

cunoscând prevderi1e art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria r ăspundere:
I Asociat sauai ţioiiai Ia societăţi coiner iiale, Lompanii/societ ăţi naţionale institu ţii (le uredat, grupuri de
interes eCOnOiniL, precuin şi membru în asociaţii, fuiidaţir sau alte organiza ţuaieguvernainentale
Valoarea total ă a
Nr. de părţi
-

uni a ea
denumirea şi adresa

Calitatea de ţinută
-

socia!e sau
de acţiuni

părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

2. CaÏiIalüa de membru îu..organelc de conducere, aliiiiiistrare şi .control ale s ocietâfflor,comerciale, alc•••
regiiloi autonome, ale coinpanii1or/societ(iloi nationale, ile instituţiilor de tiedit, ale grupuriloi dt iiitere
econoinri, ale asociaţulor.sau fuudaţialor cu ă aie a1toroiiiiiiiaţai neguvernainentale
Unitatea
Valoarea beneficiilor
Calitatea deţinuta
denumirea şi adresa
2.1
-

-

:3. C al
3.1......

ea de inean.ruineadru1 aso.cia ţiîlor,
.

4.Calitatea de iiiuiiibru •în•• .oraneIe de cindterc, adniinistraru si torrtI, retribuiiu sau reietribnitu.
tidu1i poitI
adrtipai tidelor politici, iuncţideţinutăş i deurirnaa ea
cicţanute
4.1......

v

ţ

5 Contraitc, incluav iele (le asiten ţă juiicliiă, (Oflstiltafl ţă jurrdcă, ionsultanţă şi civile, obţirtite ori aflate
în deru!a.i e în tirnpul exercit ă rn functulor, inandateoi sau deninrt ăţilor 1)ublice finan ţate cic la bngetul de
staL, ioci1 sa di fondua i terne ori îin Iieiate ci sc cl ăţr iornerciale cu capil.al de stat sau uncle l.ttuI ite

ii Iflă lOţ itr/rnn() rtar
i

5.1 B elciau1 de cortract: nurneie,
uiliele/denu-TiL,-ea

f

Instiuţia

Pixedu prn

~

1

Data
Tipul Ţ
îridieierii
coctuiui

Duata

J

conicu1ui j

Va1oaia
lQtalăa

denurnina şi
acesa

încîedinţat
conliactu!

conliactului

coniiactului

Titular...............

Soţ/soţie

Rude deadu1 jl) aletitularului

!

Societăţi comeiia1e/Petoană 1izică
autorizată/Asociaţii 1imi1ia1e1Cabinete
individuale, cabineteasociale, societăţi
civilepnfcsiona1eu societăţi civile
pnfesionaie cu râspundere Iimiiat ăcaîe
desf şoaiăpnfesiade avocat(anizaţii
neemamen1e/Fundaţii/Asoci4
Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendent ă.
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, a şa cum sunt definite Ia punctul 5. Nu se declar ă contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreun ă cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societ ăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor.
2)

Prezenta declara ţie constituie act pubiic şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet aI datelor naenţionate.

Data completării

Semn ăt r
...............

