
I)ECLARAŢ E DE AVERE 

i ă t 	 ____________________ , avd func ţia 
cé  

	

Ia 	 CÂ71 

CN1 	 domiciliul 	7E 	/t  

niid 	vd4rlle art 26 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
îuipi uiî i.0 f4lni1Ja de ţin urinătoarele 

1.05riâ failie sc în ţelege soţul/soţia ş i copiii aflaţi în întreţinerea acestora 

I. iinuti imobile 

i.Tcrniiri 
NOTĂ ; 
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări. 

:Ac1rsaisuzona Catcorla * UiJ1 
.. 	 . 

do)4pdarii  
uprafa ţ  ( ota- 

p.irte 
MO(ltlld(. 

.. 	 . 
dO)JiiJIt(.  

1 iultrul 

- 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) Iuciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă  se af1ă  în circuitul civil. 

*2) La Titular 1  se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări. 

• 	: 	 tiIl • 	
• 	.i(l&t 	;ill 	/)lt;! 	 ( 	t1 ţ _ii:i 	 - 	. 	-. 

1 	l 	ii ţ !i l .. l 

. 
ll)l.t;li.l 

• ))l.t- 

jii i 	i 

1iliil 	)lt_ 

11 11 	;tii.J:iiv 
• 	l 	iiiiLti•iil 

• 
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iid lL ltL un1 (I) apaitarnent (2) cas ă  dc ocuit, (3) casă  dc vacant ă  (4) spa ţ i i corrierciale/de 

j1 ţ 	IiJLi1C. 

l .i l ilti1irc incn ţ ioneaza, in cazul bunurilor proprli, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţ ia, copilul), 

c;ii.ti l bttnti ri !or în coproprielate, cota-parte ş i nurnele coproprietan lor. 

11. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricoie, şaiupc, iahturi ş i alte mijloace de transport 

carc sunt supuse înmatricui ării, potrivit legii 

Natura ar i d 	bucăţ i AnuI de fabrica ţie Modul de dobndire 

2. Bunuri sub fornia de aaetale preioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colecţii de artă  ş i 

nuinismalică, obiecte care fac parte 1in patriuioniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare 

însumată  depăşeşte 51)00 de euro 

NOTĂ : 
Se vor inenţiona toate bununle afate în proprietate, indiferent dacă  ele se află  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

1)escricre suivar ul11jânt1irii Valoarea estiiiiat 

111. Bunuri mobile, a c ă ror valoare depăşeşte 3,000 de euro fiecare, ş i bunuri imobile înstră inate în 

ultimele 12 luni 

- 1(;j. - T-- : 
____ - 



\. Aclive finiueiare 

I (oiiluri i dcpozite bancarc, fonduri de investi ţii, forme echva1ente de economiire ş i investire, 

jrjcliiiv c;irdiirilc Jc credit, dac ă  valoarea însumat ă  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 dc euro 

NOT Ă : 
Se vor declara inc!usiv ce!e aflate în b ănci sau institu ţ ii financiare din str ă inătate. 

)nstatu(ia cai € ldlnilnstreaza 	Tlpu l* 	Valuta Desebs în lIIul 	SoId/valoai t la 71%
i adres i 1teid  

*categoriile  indicate sunt: (1) coat cureat sau ecliivaleiite (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
ec/iivalente; (3) foailztri de investi ţii sau ec1iivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 

acumulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anterior). 

2. Plasainente, investi ţii directe ş i împrumuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile ş i participările în străinătate. 

- r mileii( 	1lu/SollCt itea îu cai e p1rSOaia este 
r Tpu1* N11!1 tle (ithii i! 

otn_ de I)rtIC1I)R 
Il() llld totalà li /1 

Caregorzi1e i,idzcate szint (1) hai tii dc ialoare delinute  (tillurz de stat cez lzjicate obliga ţium) (2) 

acţiuni sav ]iărţi sociale în societăţ i con7erciale; (3) irzprumuluri acordafe în nume persoiial. 
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.. \11- active 1)roducă toare de venituri nete, care însumate de1)ăşesc echjvalentul a 5.000 de CU() pc 
: n 

Nl: 

Sv voj-  decliri inclusiv cele aflate în străinătate. 

V. .Datorii 
J)cbite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achizi ţionate în sistem Ieasing şi alte 

asejncnea bunuri, dacă  valoarea însumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

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

Credi*nr Ii 	 orc 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje prin.ite gratuit sau suiwenţionate faţă  de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi con.erciale, regii autoiaome, coinpanii/societăţi naţionale sau 
institu ţii publice ronaâneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decoaatări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

inc 	 nituI 
Scric4upre 	tJ)lHeituI ni1ii1 anuiI 

înc~asa  

1.1.Titular 

1.2. Soţ/soţie . 

1.3. Copii  

*Se  xceptea ă  cle la deelarare cadourile şi iratqiile uzuale priinite din pa[ea nidelor de gradul 1 f (il 11-lea 

4 . 



VI1. Venituri ale declarantulni ş i ale rnembrilor s ă i de familie, realizate în uItinul an ficaI închc.iat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu moclific ă rile ş i cornpletă rile ulterioare) 

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



( 

Sursa venitului: 
Nuine, adresa 	• 

Scrviciul prestat/obiectul 
generator devenit 	• 

Venitui anual 
încasat 

l 	 dui prcinii.yi dui jociu i de noi oc 

7. I. 	Ji1ulr 

7.2. Soţ/so ţ ie  

7.3.Copii  

8. Vnituri din alte surse 	.. 	 . 	 .... 	 ., 	 ••• .......• . 	 . 	 .• 	 ... 	 . 	 • . 	 . 	
. 	 • 	

• 	 •: 	
•. 	 . . 	 :• 	 :. 	 •: • 

8.1. Titular  

8.2. Soţ/soie  

8.3. Copii  

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspivad potrivit Iegii peiaale pentru iiaexactitatea sau 
caracterul incomplet aI datelor inen ţionate. 

Dala couapletării 
	

Se 

0 11 
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c / le, (3ti, aQ (~ 

CAA Ţ .E DE INTERESE 

cl funcţ ia  Sn bscann atul/S bsoata, cquc- 
de 	la ( 

CNP 	 niciIiu1 	 U9 
?/? 

cunoscând prevedee art. 326 din Codul penal privind falsul îu declara ţii, declar pe propria răspundere: 

1 	Ao ăât sau ac ţionar Li 	oetetăţi coaneraa1c, tonipaiaia/soet ăţi naţionale, institu ţai de crcdat 	a u l)ur,  ile 
nereecononii,__precuin si ininbru în asocaa ţn, fundaţii san a1tganizaţii_neguvernamentalc 	- 

ni a ea u i 
- denumirea ş i adresa - 

. Calitatea de ţinută  
Nr. de părţ i 
sociale sau 

 
de acţiuni 

Valoarea totală  a 
părţilor sociale 

şi/sau aacţiunilor 
1.1 ...... .. ___ ___ 

2 	( alitite a de anciiibruîn oi g iaick tkeondw.ci c 	administrare si (()IatrUl 	ik %OeldltilOt 	)IHII eitIi, ale 
regiilor autonoiuc, ale conipauiilor/ocicti1or iia ţ ionilc, ale iiistituii1or dc crcdit, alc 	rtapurilor dc iiitcrcs 

.CCOIIOIBIC, i .escîa ţii1or sau fiiiidiilor oti ale altor organiza ţ ii neicriiamciiIile: 
Un itatea 	 . 

Calatatea deţinuta 	Valoarea beneficiilor 
- denumirea şi adresa - 

2.1 

.- 	 . 

3. Calitate 	de atirUîn. eadrul aş . 	aii1ir 	rofesiunalc şiisau sindic1c. 
3.1...... 

fl 	 . 

1 	( 	iit iti 	Jg 	ii 	iiilii ii 	ili 	ni J irii 	i 	r1ti iiii1in 	i 	iltiiinitiri 	.i 	inl, nl 	i 	iriliiiit 	iii 	fl 	r1 ţ ib1Hl 

(1e ţ iIinteîHci(lrul t 	(idelor_politiec. 	 iiii 	partidu.lui. pOc 	 - 

4.1 ....... 

5Contraite, ane1use1e tle asteită  jii 	eou ultanţă  juric, coisnitanţă  ş i ciiob ţiniiit oa i 
în l i !1are îa ampiI ( eritirti furaculor, ia a 	t lor sau ticiniutăţ ilor i  ublice fivar ţatc d 1 1iie tul 1& 
st at oc il si ,LJiù fonduri exlerne ori îucln a t e u societâti comerciale cu e pita1 de st tIî4àu aiaade l tt 1 
acţ oaartar/minortar  

5 Beician1 de concL nrrde. 	hsa 

 
Proc.edutapin

.
,T1 	Data 	Duata j Va1oaia 

pienumee!denunaaiea şi adi 	 coniiac1ant 	caae afot j con1c1uii 	încheiei 	corlti1ui 	iotaIă  a 
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ţ .  

- 
lli 

acrcsa 	coni.cui 

i 	i1 	i1] 	 . 

Oţ C 

Rudededu1 Ia1etjlaru1ui 

Societaţi comeia1!Petoanafinca 
autorizată/Asociaţii ilmiJia1e/Cabinete 
indidua1e, cabinete asociate, societ ăţi 
civi1eptsiona1e sau soci ăţi civile 
pi1iona1ecu râTundete limitatăcate 

neguv FundaţiAcia  

1  Prin rude de gradul I se 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 ţinutt, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractele 

societăţilor comerciale pe acţiuni Ia 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 dobndire a ac ţiunilor. 

Prezenta dedaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor inen ţionate. 

Data completării 
	

Semnătura 

. 
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