DECLARAŢIE DE AVERE
\

Subsen

c

emta,

CNP

având funcţia

k

la

tQJU)

dmiliu1

,
cunoscând pre4deri1e art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere
că împreun ă cu famiIia 1 deţin următoarele:
* 1) Prin familie se în ţelege soţ ul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona

Categoria
______

Anul
dobandirii

Suprafaţa

Cotaparte

Modul de
,.
doLandire

,.
litularul

p.

* Categoriile indicate sunt: () agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri
cxtravilane, dac ă se afl ă în circuitul civil.
*2) La Titular se men ţionează , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularui, so ţul/soţ ia, c()piIul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota -parte ş i numele coproprietarilor.
2. Cl ă diri
NO1Â:
Sc vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Cat golaa *

Adrasui iona

/

AnuI
dobandiru
,.

uprafaţà

Cotapart

1i

Modul de
dobandir

tiiulartil 2)

* Categoriile indicate sunt: (I) apartarnent; (2) cas ă de locuit; (3) casă de vacan ţă; (4) spa ţ ii comerciale/de
producţ ie.
*2) La Titular se men ţ ionează, în cazul bunurilor proprii. nurnele proprietarului (titularul, so ţ ul/so ţ ia, copilul),
iar în cazui bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i nurnele coproprietarilor.
11. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma ş ini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatricul ă rii, potrivit legii
1r de bucăţi AnuI k fabrica ţie

Marca

Nătura

Modul de dobândire

2. Bunuri SUb form ă de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de cult, colec ţii de artă şi
nnmismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a că ror valoare
îusumată depăşeşte 5.000 de euro

NOT Ă :
Sc vor men ţ iona toate bunurile a11ate în proprieta(e, indiferent dac ă elc sc all ă sau nu pc teritoriul R()mâniei
Ia morncntul declar ării.
Valoă rea estimat

Anul dobândirii

Descriere sumar ă
-

l I l. liiiiii ri mobile, a c ă ror viloire (le1) ă eş te 3.00() (lc curo fiecire, i bunuri iinobile înstr ă inatc în
uliuelc 12 liini

instrii1

iiiIraiiit
iii-inaru
---------------------------------

..

iitriinarn

j

A-

------------

!v1oa rca

-----------

Iv. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţ ii, forme echivalente de economisire ş i investire,
inclusiv cardurile de credit, dac ă valoarea însumată a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau instituţii financiare din str ăinătate.
Institu ţia care adininistieaz
şi_adresa_acesteia

Tipul

Valuta

Deschis în anul

Soid/a1oar.. la

71

*categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card), (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anterior).
2. Plasamente, investiţii directe şi îinprumuturi acordate, dacă 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.
Emitent iit]u/societateaîn care persoana I€
•
.
.
,.
acţionar sau asociat/beneiciar de linprUmut

-

Iipu1

uniir de titluri/
. . . .
cota departic!pr

a1oareatota1alazi

*categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, cert,ţicate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comercia/e; (3) împrurnvtwi acordate în nurne peisonal.

3

3. AIte active produc ă toare de veaiituri nete, câre însumate dep ăşesc echivaleritu! a 5.000 cle euro pe
an:
............................................

...Z ................................................. ..

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

NOT Ă :
Sc vor dec!ara jnclusiv cele aflate în str ăin ătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, buriuri achizi ţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac ă valoarea însumată a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ :
Se vor declara inclusjv pasivele f1nanciare acurnulate în str ăinătate.
Contractat în anul

Creditor

S. 4

Scaclent la

22-

L42 / -

Valoare
•.

V1. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate fa ţă de valoarea cle pia ţă, din
pârtca unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii auton()mc, companii/societ ăţi na ţionale sau
institu ţii publice româneşti sau stră ine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontă ri de chcltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a c ă ror valoare individual ă depăşcşte 500 de eur() *
Că ne a realizat venitul
. •:. •.

•

Sura ven ătului
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator dcvenit•

-

1.1. Titular

(.\C/)Il(i

dc Iu

(h(lul(IÎC ((l(/all!/( .i l/aI(((i/l( /(:uul(

•l

îitiU( (/1,1 J)l/l(u

Venitul anual
incasat

•

vII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s ăi de familie, realizate în ultimul an fiscal îucheiat
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu moclific ă rile ş i complet ă rile ulterioare)
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăin ătate.
:•.

Sursa venitului :
•• .
numele, adresa

•

Cine a .realizat venitul

.•

:

Serviciu:1 prestat/Obiectul
.
generator de ven it
.••

.

Venitul ănual
.
.
.
• •••.
incas at

1. Veniiuri din salarii
1.1.Titular

_

1.2. So ţ/soţie
1.3. Copii
2. Venituri din aclivităţi indej,endente
2.1.Titular
_____

•____

2.2. Soţ/soţie
3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor

.

.

..2

3.1. Titular
3.2. Soţ/soţie
4. Venituri din investi ţii
4.1. Titular
4.2. Soţ/soţie
5. Venituri dinpensii

•

.

•

••

____________________ ____________

•:

•.

,

___________________________

5.1. Titular
5.2. So ţ/soţie

•

6 Veniluri din aclivităţi agricole
6.1. Titular
6.2. Soţ/soţie

5

:.

Sursa venitului:
Nume, adresa
7Venituri din prernii şi dinjocuri de noroc
Cinc a realizat venitul

•

Serviciui prestat/obiectul
geiieratorde venit

Venitul anual
încsat

7.I.Titular
7.2. So ţ/soţ ie
7.3. Copii
8. Venituri din alte swse
8.I.Titular
8.2. So ţ/soţie
8.3.Copii

/

Prezerita declara ţie constituic act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet aI datelor men ţionate.
Data completă rii

Semn ătura

............. ...........
........ *******" r
**''*'***«

DECLARA Ţ IE DE INTERESE
Snbsenjnatu1/Subsenjnata ţ
de
JLIVC

7\. C-_L ,H1
f

la

Lr

CNP

avânci func ţia

Cţ

qtt

€LLLI

cunoscând precjeriie art.326 din Codul peiia1 privind falsul în deciara ţ ii, declar pe propria r ăspundere:
1 Asociat sau ac ţionar la societăti coiiierciale, companii/societ ăţi naţionale, institu ţii de credit, ti upuri de
Jnteresecononiic, ecum şi rneiubruîn asocia ţii,funda ţiisau alte organizaţiiueguvernainentale:
Nr. de părţ i
Valoarea total ă a
Unitatea
Calitatea
de
ţinută
sociaie
sau
părţilor sociale
denumirea şi adresa
de acţiuni
şi/sau a ac ţiunilor
-

-

.

____________________________________
LICalîtatea de aiembru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor coiuerciale, ale
Z.

regulor autonome, ale companai1or/societi ţiJor naţionale, ale institu ţiilor de credit, ale
economic, ale asocia ţailor sau fundaţulor ori ale altor organizaţii neguveruamentale

Unitatea
- denumirea si adresa -

gt

upurilor de interes

Valoarea beneficiilor

Cal itatea deţinuta

2.1 ......

3. Calitatea denaeinbruîncadrul asocia ţiilor profesionale şi/sau sindicale ...

......

.4. Calitatea.•. de niembru îiz organeiede conducere, administrare şi control, retribuite sau nerctribuite,
deţi n nteînadrul pa rtzdclor politie, fun aad ţ1nu ţş den urn zrea parti(l ulu i politic

-

-

5. Cuiitractc, inclusiv cele de sisten ţă uricjică , consuifan ţă juridică, consultan ţă şi civilc, oI)ţ iilutc ori aflate
în tinipu ă cxercif ă rii func ţiiior, ivaiidafclor siiu deninil ăţ ilor pub ă icc fiiian ţafc dc 1a hugctizl de
slat, focal i:Jiii fonciuri CXICrnC ori îucheiale cu societ ăţ î cornerciale cn ca ţ)itnl dc slat saII itfl(1C stafu ă este
nCioli:ir iiiljr)ritar/iuiIiori1ar: .
.5.! J
j!dcc i1uc: ;nucic.
l.ittui
JiltlrtJil
J );i
lipu!
J )tiitti
\:tkxiiai

Îii JCUJiIrC

jlUt1KJ(/tl(

..iiitii

U.11Ui

I)t

()l1KLiJLl

icJiţ i.i

:

tgtttliii

denunirea şi
adresa

înciedinţal
coniiaciul

coniiactuliii

coniiaciului

7

Sose

.

Rude de gadul 1 a1etlam1ui

Societăţi comercialet Petan ă fizicà
autorizată/Asociaţii imi1iale/ Cabinete

pifesiona1e cu răspundete hmitatăcare
desâ5oarâ pisiade avocal/ Cniza ţii
neguvemana1eFundaţii/Aciaţi

/
/

! F,

Prin rude de gradullse îriţelege părinţi pe linie ascendent ă ş i copii pe linie descendent ă.
Se vor declara numele, denumirea ş i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul,
soţul/soţia ş i rudele de gradul l ob ţin contracte, a şa cum sunt delinite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţ ilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantul împreun ă cu soţul/soţ ia şi rudele de gradul 1 de ţ in mai puţin de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţ iunilor.
2)

Prczenta declara ţie constituie act public şi răspund p()trivit legii penale pentru inexactitatea sau
caractcrul incomplet al datelor men ţionate.

Data complctă rii

Semn ătura

.

