
DECLARAŢIE DE AVERE 

SubsenanatullSubsemnata, 	 , având funcţia 
de / € i E R E iy T 	 la 	V. 1 ?.aY ? 

CNP 	O3i3223 ,doniiciliul 	76CL)CĂ 	ST. 
?.//.. /. 

eunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că  împreună  eu fami1ia deţin următoarele: 

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

. Buniari imobiie 

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

.cc 	. 	1 
Ş .2000.p 	 C.U.C. 

* Categoriile indicate sunt (1) agricol; (2) forestier, (3) intravilan (4) luciu de ap ă  (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă  se află  în circuitul civil. 

*2) La Titular se meraţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele copioprietarilor. 

2.Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: (I) apartament; (2) cas ă  de Iocuit; (3) casă  de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie. 

*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. 

11. Bunuri mobîle 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agrieole, şalupe, iahturi şi alte naijloaee de transport 

care sunt supuse înniatriculării, potrivit Jegii 

2. Bunuri sub fornaă  de uietale preţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colecţii de artă  şi 
nunaismatică, obiecte care fac parte din patrinaoninl cultiaral na ţional sau nniversal, a căror valoare 
însuniată  depăşeşte 5.000 de euro 

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

la momentul declarării. 
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II. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fieeare, şi bunuri inaobile înstrăinate în 
ultinaele 12 Iuni 	 . 	 .. 
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Iv. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, foadnri de investi ţii, forme echivalente de ecoaomisire şi investire, 
inc)usiv cardurile de credit, dacă  valoarea însumată  a tnturor acestora depăşeşte 5.000 de earo 

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

*categoriile  indkate sunt: (1) cont cirnnt sau echivoiente (incluiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de invesiigii sau echivalente, inch,siv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acwnulare (se vor declara cele aferenie anuluijlscal an€erior). 

2. Plasaiaente, investi ţii directe şi împrumuturi aeordate, dac ă  valoarea de pia ţă  însuinată  a tuturor 
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

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

*categoriile  indicate uni: (J) hâriii de valoare deţinute(titluri de Stat, eertjicate, obligaţiun); (2) 
acţiuni saupărţi soeiale în socieiăţi comerciale; (3) împrumu(iJri acordate în nume peiona2 
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3. Alte active producătoare de veuituri nete, care îusunaate depăşese echivalentul a 5.000 de euro pe 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în str ăinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteei, garauţii  emise în benefieiul unui terţ, bunuri aehiziţionate în sisteni leasiug şi alte 

aseanenea bunuri, dacă  valoarea însumată  a tuturor aeestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele fananciare acumulate în străinătate. 

V. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comereiale, rcgii autouome, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publiee româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garauţii,  decontări de eheltuieli, altele decât 
eele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se  exceptează  de la deciarare cadourile şi irataţiile uzuale priinite din partea rud.elor de gradul I ş i al 11-ka 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale nieiubrilor săi de faniilie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi conapletările ulterioare) 

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

. 	: 	 • 	. 
i 	 viil1-ii 

- 	• 	- 

.. 	Savenitului: 
- 	• ielcada - 	 - 	- 

	

Serviciiil 	rtitYObiectu1 

	

. 	•.••-:.. ene.iordevenit. 	l 

fl!lli 

•• 	- 

1. Venituri din sula .•i _______ 	_________ _____________ 

1 .1.  Titular  

1.2. Soţ/soţie  

IQR 
1.3. Copii  

en - . • . i 

2. f L•fliluri  

2.1. Tii.ular  

22. Soţ/soţie  

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

3.1.Titular  

32. Soţ/soţie  

4._Veniluri din invesli ţii 	 . 

4.1. Titular  

4.2. Soţ/soţie  

- 	îrc,piiridinpinii 	
• ______•: _______ - 

5.1.Titular  

52.Sot/soţie . 

-- 	 ..- 	 - 

6.1.Titular 	 . 	 . 

62. Soţ/soţie  
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a1resa 	ţ 	gt 	vut 	încasa 
7 Venituridinpremii şi dinjocwi de noroc  

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie  

7.3.Copii  

8Vemturz din alte  

8.1.Titular  

8.2. Soţ/soţie  

8.3. Cooii 

Prezenta declara ţie constitiiie act pullic şi răspund potrivit Iegii penale pentru iiexactitatea sau 
caracterul incomplet aI datelor men ţiouate. 

Data coinplet ării 	 Semntura 
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Ş  C) 	Qt 

DECLARAŢIE DE INTERESE : 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 y 	Ş 	l 	 , avnd funcţia 
de 	PiT 	 la 	0,1  •T i4t.Y 7 c. 0  

CNP /o8 l3-3 ,doiniciliul 	 57 	. tRgw 

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

Nr. de părţi 	Valoarea total ă  a . 	. . 	Unitatea: 	 Calitatea deţinută 	sociale sau 	părţilor sociale denunurea §j adresa 	 . 	de acţiuni 	şi/sau a acţiunîlor 

denumirea si adresa - 
	 Calitatea deţinută 	Valoarea benefcii1or 

2.1 ...... 

ţiirioirIuni1r 
: 

.. 

- 	. 	t• 	 - .. 
kttitu 	. 

- 	- 
Fuian [ TipuI Da!a  Niakma 

UT L L - 1.1L l 



denumiieaşi Înciediriţr CO311MMlui contiactuiui 
adrem _ccnti 

Tilular 

SoVsce 

Ruccaiu1 1»aleiitularuhii 

Socie ă icia1ePeiană1lzjcă  
ania1e/Cabine 

bira 	soc 
c3cietăţicivi1e 

mi ăcar 
desâ ăpofesudemmWOWm*  

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

soţul/soţia ş i rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite Ia 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 capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. 

Prezeuta declaraţie constitnie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data complet ării 
	

Semn 
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