
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsernnata, 	 i-, - 	1/VC.-L 	- FC 	,614L , având funcţia 
de 	la 	 7 T&C 
CNP 6O319 	 , domiciliul  

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  împreună  cu fami1ia1  deţin următoarele: 

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii afIaţi 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) Iuciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă  se afIă  în circuitul civil. 

*2) La Titular 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. 
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* Categoriiie 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 (titularui, so ţul/soţ ia, copilui), 
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 înmatricul ării, potrivit legii 

Nattira ïNhirca 1r di but ăţ i Anul dc fbric ţ ii 1odiil (il doh inditi 

2. Bunuri sub forină  de metale preţioăse, bijuterii, obieete de art ă  şi de cult, coleeţii de artă  ş i 
nuinismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţioaaal sau universal, a căror valoare 
însumată  depăşeşte 5.000 de euro 

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

la momentul declarării. 

1)cscri€r*. urniră 	 AnuI d 	 .ilo.iri.a etLiată  

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

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forine echivalente de economisire şi investire, 

inclusiv cardurile de credit, dacă  valoarea însumată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

hislitutia cire u1rniiiitrcat 
Ş i 	HIret tcctcii 

Ti ptI l* ViIu13 l)echis îii 	iiiul 1OFC i 	ii 
______________ 	- 

,- 

*catego,.iiie  indicate sunt: (i) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de imesti ţii sau echivalenle, inclusiv fonduri private ae pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anlerior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă  valoareâ tie piaţă  însumată  a tuturor 

acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate. 
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*calegoriile  indicale sunt. (1) liârtii de valoare delinute  (titiuri de stat, certficate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi cornerciale; (3) îrnprwnuturi acordale în nume personal. 
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3. Alte active produc ă toare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalen ul 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 leasing şi alte 

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

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele fînanciare acumulate în str ăinătate. 

Creditor Contraciat in anul Scaclent la 
— 

2o33 

 Valoare 
— ---- 	 ~  

3~.~od 	e.o 

VI: Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companiifsociet 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* 

 Cine a realizat 	tul ~~ vcsi'ulu,i 
nu~ ek adres~ 	 °~ 

. Sc~r~ iciul prestat/Obiec~ l 
~ generator de venit 

Venitul anua 
îneasat~ 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se excepteaz ă  de la declarare cadourile şi trataliile uzzcale primite din partea rudelor de gradul Işi al 11-lea 
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vII. Venituri ale declarantului ş i ale membrilor să i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ările ş i completările ulterioare) 

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

( inc 	t reiIiit vciii(uI 
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1 Venzturi din salarii 

1.1.Titular  

&;c-74- 	/cc ci4. 7 	7&c,c 
1.2. Soţ/soţie  

1 .3. Copii 	6 u c-  
0O8 00 

2 Veniiw i din ac1vnăţz indJ?L nd rte  

3 Venifurr dzn cedareaJoIosznjez bunz,n/or 

3. 1. TituIai  

3.2. Sosoţie  

4 	Venzturz drtz zni 	/z(ii  

5 	Vetziiii / 	11t1 penzi  

5.1. Titular  

5.2. Soţ/soţie  

6.1. Titular  

6.2. Soţ/soie  



i i .n i i til ui 	 Scrviciul prestat/obiectul Venitul anual 
Cine a realizat venitul 

uui aiii ea 	 ge 	 inçasat 

7 Veniturz dznpremzz şi dznjocuri de norvc 

7.1.Titular 	 , 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

/ţ  

••• 	 /.____ 

8.. Venituri iiha1teurse 	:. 	 ........ 	
: . 	

•••• 	 .. ........ 

8.1.Titular 	 I 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

Data completării 	 Semnătu 

0. 
.............................. 	 .............................. 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	6UG4 	4A/iE4 	 , având funcţia 
de 	Ia 	c.7 7c 	 . 

CNP 	P703 	•3 3 , domiciliul 	 / 	 SC/ 

	

ţ f 	-•c::2 

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

1 	oii.tt tu affimiar I i 	icieta.(i iiuct ci ili cornpanii.itii1 ăţ i ua. ţionak in.titu ţ ii de&redit 	ruputiiJ 

fntereccoiluiiiic, 	m 	i rnvrnbru îueia ţ ii, funda ţii sau aitcorauiza ţ iincguvcrnaitientaIc: 

ni a ea 

	

. 	 Nr. de părţi 	Valoarea totală  a 
 

denumirea şi adresa - 	
Calitatea deţinută 	sociale sau 	părţilor sociale 

	

— 	 . 	. 	. 	. 

	

de acţiuni 	şI/sau a acţiunilor 

onornK cr1or 	u1ir ţ ribr rgiiz 	gnverti!inentaIi 

— 	 - 	, 	,..---r-- 	--- 	-—  
Ca.litateade incuzhru în ora0 	conzzt. 	uzineitrare şz coutrol tf 	societàfflor comeriak, 

	

reiiilor autonome, afe companii1or/y>cic ţi1or n 	oaIe, ale institu ţiilor de .redit, aie 	rupuri1or de wtcrc 

Unitatea 	 . 	.- 
— denumirea şi adresa — 

Calitatea deţinuta 	Valoarea benetcu1or 

2.1  
. 	 - 	- 	- 

-- 	 - 
3 	alitatea d 	nz&rnhniin 	 - 
3. 1...... 
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pnunlea şiadisa 	 lrt 	careafost 	contutu1ui 	încheii.i 	cutuidukli - 	totulăa 
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denumirea şi înaedinţat contiacui contiactului 
adsa coniiactul  

Tiiular 	. 

Soţ!soţie 	. 

&flamkù  

So4ra1ePeioană izică  
auAso e/Cbe 
indidua1 cabincteasociate, socidăţi 

eausocidăţice 
profisonalecuraTundewkniUâcae  
de şo oz 

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

soţuUsoţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt deflnite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună  cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitaiul social al societăţii, indiferent de modul de dobndire a ac ţiunilor. 

Prezenta deelaraţie constituie aet publie şi răspund potrivit Iegii peaale pentrn inexaetitatea sau 
caracterul incoinplet aI datelor naen ţionate. 

Data coinpletării 	 Semnătura 

Q..?:( 	 ............... 
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