DECLARA ŢIE DE AVERE

Subs natul/Subsemnata.
de

având funcţia
la

CNP

domiciliul

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

* 1) Prin familie se în ţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
(iici

au zoni

.

(tcori

:nu1
dobandirii

.

.:

Suprafata

(oti..

Maduldc
(iobandire
.

parte

.

Fitularul

* 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 aflate în alte ţări.
Aclrcsa sawzona.

Categori

Annl

Suprfaţa
.

-

Cot pi.rte

.

M1u1 de
dobandire

latularur

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă de Iocuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţ ii cornerciale/de
producţie.
*2) La Tjtuiar se men ţionează , în cazui bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi 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 Iegii
atuia

Marca

Nr de bu

ţi

nu1 de fahiieat ăe

fodul (le dobândire

2. Bunuri sub form ă de metale 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 5000 de euro

NOT Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă ele se af1ă sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.
l)escriere suiiia.ri

:

•

Valoarea esti•mată

nuI dobâ:ndirii

111. Buuuri mobile, a căror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri iinobile înstr ăinate în
ultimele 12 luui
ritura Iun&i1u
iflStl2P1at

ata
in1ranii

1&,oana către care -a
iusti ur1

___

Pl

-

Foi in
ainarii
-

7

Va1u

Iv. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi 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 institu ţii frnanciare din str ăinătate.

.Instit.u ţ
şi

care adm ..istreaz ă
adresaacteia
es

Tipu1:

________

vaiită :• Deschis în. anul
.
•
.
. ••• .
.

: .. ::
: •

-

;.•

Sold/yaloare Ia zi
•.

.:.

.•.

_

v
*categoriile indicate sunt: (]) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
e.chivalente; (3) fonduri de investiii 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, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate.
Eniteut titIu/societatci în care persoin estc
acţioiiar sau aso c j at/ucfi
be .. ciar cle imprumut

...

IIpUI
:

.

Nuină rde ti1Îri/

cota de:participare

-

.

.

d1oareato1l I Iiii
--

-

*cego1.îi indieale sunt: (1) hârtii de valoare delinute (titlnr de slat, certiJcate, ohiigaivnz,); (2)
aeţiuni saupărţi sociale în socielăţi comerciale, (3) îinpruinutuci acordaie în nwnejiersoral.

3

3. AIte active produc ătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:

NOT Ă :
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, dacă valoarea însumată a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăinătate.
C reditoi

Contractat în anul

Scadent la

Valore

vI. Cadouri, scrvicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, eompanii/societ ăţi naţionale sau
iustitu ţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individual ă depăşeşte 500 de euro*
(

,nei e iii i.t enitu

er

uinele .•adrs:.

K iul

pretat/Ohiectu1
gei.erato.e yenit....
.

-

•

Venitul inua I
îus at
.

1.1.Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se excepteaz ă de la declarare cadourileşi trataţiiie uzuaie priinite din partea rudelor de gradul Işi al 11-lea.
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vII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi 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 inclusiv veniturile provenite din str ăinătate.
Sursa venituduL ,
numele, adrcsa

Cine a reahzat venitul
.

Venitul auual
incasat

prestat/Obiectul
generator (1c venit
l

1. Venituri din salarii
1.1. Titular
1.2. Soţ/soţie
1.3. Copi

i

2. Venituri din activit ăţi independente
2.1.Titular
2.2. Soţ/soţie
3. Veniluri din cedareafolosinţei bunurilor
3.1. Titular
3.2. Soţ/soţie
4. Veiiituri din invesli ţii
4.1. Titular
4.2. Soţ/soţie
5. Venitu;i dil? pensii
5.1. Titular

.

•

•

•

•

•

• •

•

•

•

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri diiz activi1 ă i agri ole

•

• •

•

5

•

Sursa venitului:
Nume, adresa
7. Venituri din prernii şi dinjocuri de noroc
7. 1. Titu Iar
Ciae a realizat venitul

..

•

.iI
!

j Serviciul prestat/obiectui l Venitul anual
generator d.venit
înasat
j
j

7.2. Soţ/soţie
7.3.Copii
8. Venituri din alte surse
8. 1. Titular

AC

/ /?i9

7a

8.2. Soţ/soţie
8.3.Copii

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet a1 datelor men ţionate.
Data completării

Se

6

ura

(

DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
de

CNP

2

7

,.
f
4/,/91,2

.

, având funcţia

la
domiciliul

cnoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria r ăspundere:
i. Asociat sau ac ţionar Ia societ ăţi coinereiale, companii/societ ăţi naţionale, institu ţii de credit, grupuri (le
intere_et.onoinic, precum şi inembru în asociaţii, funda ţii sau alte oiganiza ţu iieguvernamentaie
Nr. de părţi
Valoarea total ă a
ni a ea
Calitatea de ţinută
sociale sau
- denumirea şi adresa . .
.părţilor sociale
.
de acţiuni
şi/sau a acţiunilor

2 Calitatea cle rneinbru iii oiganeli dc t.onducii
iduunistrare it.ontrol ale societ ăţakuconiii ciik, alc
regiilor autonome, ale onip inailor/ocicî ţilor n tiou ile a1 antituiilor de &rcdit de gr(ipuriloi (1e interc
icOflOnal., aal vociaţnIor a. fund i ţ iilor ori ale â1toroi tnizaţii
Unitatea
Calitatea deţinuta
Valoarea beneficiilor
- denumirea şi adresa 2.1
-

3. Calitatca dc ineinbru în cadrul asocia ţulor, profesionalt. şidusindica1e
3.1 ......

-

________

l

CiIit tca de inembru în organ k d c c tiducere, acniin iti ii c icontro1, rc trtbuite sau nc etribtiitc
detiuute în cadrul paitidclor politice, Iunc ţia deţinut1 ş i denuxnirea particluluipolitac
4.1 ....

5C onttacte, aiiclu i celt. de tsistent ă juridic
)nsultan ţă Jttl idrc. coriu1 ii şi civile, obţiriutc ori aflate
îr derultre îtz tinipul ex.erciiàrii fincti,loi, ivanditelor sÉiîdémniti4iér pub lif( fiiintate dc la hugetiil de
slat lot.aI Si din foiiclui a ectrne ort îricheiate t.0 .ccieta conierca Ie cu (.apJttl de stat iU uide statul eIc
aejiongr
5.1 Beneficiarul de co atc: numeie.
1nluţia
Fuiiprir
Tipul Ţ
Data
Durata
Valoarea
prenrarneledenumirra şi adresa
cian ă:
coalractuiui
încheiarii
conntu1ui
lotaiă a

f

J.

denumita şi
adresa
Tilular

Soţ soţie

încidinţat

contiactului

con(îaclului

.

.

Rude degiadul i aleti(ulanilui

Societăţi comeia1e1Peîsoană flzică
autorizată/Asociaţii lmi1ia1eCabinete
individuale, cabinete asociate, societăţi
civilepiofesiona1e sau societăţi civile
pio1sionaIe cu răspundeie limilatăcaxe
desIăş
pioisiadeavocatOianizaţii
. ..7)
neguvemamen1a1e /Fu nda ţii/Asoc

1)Prin rude de gradullse înţelege părinţi pe linie ascendent ă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I ob ţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantul împreun ă 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.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet aI datelor men ţionate.

Data completării

SVi,ra

