
-1 /~

, g2 uf 

DECLARAŢIE DE AVRE 

7iC/ 	 ,avândfunc ţ ia 
la  

domiciliul  

7h2 
- ¶ 

326 din Codul penal privind falsul în decîara ţii, declar pe proprie răspundere 
tin urmă toarele: 

soţul/soţia ş i copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

Subsernnatu 	bsemna 
e ___ 

CNP  tA 

cunoscând prevederiie a 
că  împreun ă  cu familia 1  

* 1) Prin familie se în ţel 

I. Bunuri irnobile 

1. Terenuri 
NOT Ă : 
Se vor declara inclusivce1e af1ate în alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt:(1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă ; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă  se af1ă  în ciruitu1 civil. 

*2) La Titular 	n se menţioează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/so ţ ia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproritate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv & Ie af1ate în alte ţări. 
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Categoriile indicate su 	(I) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacan ţă ; (4) spa ţ ii comerciale/de 
prod u c ţ i e 

*2) La tTitular se rnen ţi( ează , în cazul bunurilor proprii, iiunîele proprietarului (titularul, so ţul/so ţ ia, copiiul), 
iar în cazul bunurilor în copi prietate, cota-parte ş  i n umele coproprietari lor. 

11. Bunuri mobile 
1. AutovehicuJe/aut( risme, tractoare, ma ş ini agricole, şalupe, iahturi ş i alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatric 	rii, potrivit Jegii 

. 	 . I1iti . 	 !)UCl(i .11lli 	(IC 	fJ, i - .tiv ioJul 1t doJindirc 

2. Bunuri subform de inetale pre ţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colec ţii de artă  ş i 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a căror vaJoare 
însumată  depăşeşte 5.000 deeuro 

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

Ia momentul declarării. 

1)cr,ietrnr 	 ::U:oJa,:l1 	 ,. 	 (I ( l 

111. Bunuri mobile, a cror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, ş i bunuri imobile înstră inate în 
ultimele 12 Iuni 
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V. Active financiare 

1. Conturi ş i depozi4e bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire ş i investire, 
inclusiv cardurile de credit dac ă  valoarea însumată  a tuturor acestora dep ăş eş te 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusivcele aflate în b ănci sau institu ţii financiare din str ă inătate. 

.ilu1i l )ch is în anul :i li 	Ft 

*categoriile  indicate sunt: (l) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; 3) fonduri d investiii sau echivalente, inclusiv fondur/ private de pensii sau alte sisteme Cu 

aeu.mulare (se vor declara celé aferente anuluiJscal anterior). 

2. Plasainente, invest ţii directe şiîmprumuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturor 
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

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

ii.. I. tpul 
,.. 	.. 
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VaJoarea tt 	1 îi 	a ii 

Caregoriite indicate snt: (1) hrtii , de valoare deţinvte  titluri de stat, certicate, obligaţiuni: (2) 
aciuni sau părţi sociale în soci tăţi comerciaie; (3) împrumvluri acordate în nume peisonal. 
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3. AIte active prod c ă toare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

NOTA: 
Se vor declara inclusiv c1e aflate în str ă inătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achizi ţionate în sistem Ieasing ş i alte 

asemenea bunuri, dac ă  vaIarea însumat ă  a tuturor acestora dep ăş eş te 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv ivasivele financiare acumulate în str ă inătate. 

( iliti ( onti 	t it in 	411u1 
. 	-. 	.. 

iJ 	it Ia àm Val 

vI. Cadouri, servicii s 	avantaje primite gratuit sau subven ţionate fa ţă  de valoarea de pia ţă , din 
partea unor persoane, orgniza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companiUsociet ăţi na ţionale sau 
institu ţii publice romneştisau stră ine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontă ri de cheltuieli, altele dect 
cele ale angajatorului, a c ă ror valoare individual ă  depăşeşte 500 de euro* 
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1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţ ie  

1.3. Copii  

*Se  excepfeaz ă  de la decarare cadourile ş i trataiiie uziiae prirnite din pai•tea rudelor de gradul i fi al 1I-/ea 
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VH. Venituri ale de ţiarantului ş i ale membi•iloi• să i de famijie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Lgea pr. 227/2015 privirzd Codul fiscal, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusi veniturile provenite din str ă inătate. 

Ctne aicJiiitiiituI 	
ur 	z 	nitulut 	 i 	i. iulpi 	tat/ObictuI 	Venitul anual 

lnLIn(.1c., zdzc.a 	 enerator de venit 	- - ___încasat 
1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

c-• si . 2a 
1.2.Soţ/ 

1.3. Copii  

2 Venitui i din activit ăţi zndpendente  

2.1.Titular . 

2.2. So ţ/so ţ ie  

3 Venituri din cedreafolosn ţe binuriIor 

3.1.Titular  

3.2. So ţ/so ţ ie  

4 Venituri dzn znvestz ţii 
4.1.Titular  

12. So ţ/so ţ ie  

5 Venztu; z dznpnszz   

5.1.Titular  

5.2. So ţ/soţ ie  

6. 	Venitu 	;1 	 .:. 	 g 	:. . 	• 	: 	• 

6.1.Titular  

6.2. So ţ/so ţ ic  
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Cine a realizat venituI Sur 
N

sa veiiitu[ui 
ume, adresa 

Seiviciul piestat/obiectul 
geneiator de venit 

Veîutul anual 
încasat 

7. Venituri dinpreniii şi dinjocuri de noroc 

7.1. Tituiar 

7.2. Soţ/so ţ ie  

7.3. Copii  

8 Venitw-i din alte sw se 

8..TituIar  

8.2. So/so ţ ie  

83. Copii  

	

Prezenta declaratie 	stituie act public şi răspund potrivit legii pena[e pentru inexactitatea sau 

	

caracterul iueomp[et al da 	r men ţionate. 

	

Data co 	etării 	 Sem ă tura 

.•..• 
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DECLARATIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	tf/c?J ,9A74iE 	 , având func ţia 
de 	 la 	c, 	7Y-Qi 

CNPA 965 	 , domiciliul G4 7 	J7U/ A 2, iL 

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi couierciale, conipanii!societ ăţi naţionale, institu ţii de credit, grupuri de 
interes economic, 1)1 CiUiil si naembru înia asoc ţii, funda ţiasau alte organiz 	 rn aţii ncgu ernaentale - 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - Calitatea de ţinuta 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţ iuni 

Valoarea total ă  a 
.. 

parţilor sociale 
ş i/sau a ac ţiunilor 

. 1...... - 

2Calit atci a.li naciiihru în organele de eonduceie, adininistrarc 	i a..oiitrol ale societ ăţiloi cornerciak, ale 
regiilor nutonoiiae, aie coiiipaniilor/societăţiiornaţionale, ale înstîtu ţîilor de credit, ale grupuri1oi.•.deinteres 
CCOIIoinia.. 	ak a-socia ~ Iil()r s iu fundatai.Ior ot i ale altor organizatii neu a.rn imc nt ik 

Unitatea 	
Cahtatea deţinuta 	Valoarea beneficiilor 

- denurnirea şi adresa - 
2.1 ......  

_ 	 - 

3 Calitatca de memhiu în cacIaul asoia ţi.i1oi piofesi.on ilc şx/sau sindicalc  

3.1 	 - 

•i. ( nlitnlcn (1•e Incnil)ru an orane1e cJe eonducerc, adm inistrnrc ş f coiatrol, rctril)iiik sau neretribuite, 
u ţiiiule iia caurui paruueior poiauce, iuxac ţia aeţinuia ş1 aenuiuirea paraauIuipouu. 
4.1...... 

5 Contracte, inélusiv a.eic de asistentă  JulidaLă , consultan ţă  luIidică, Lonsultanţă  ş i civale, obţinUte ori aflate 
în derulaic în tirnpul ecrcit ăria funcţiiloa, niaiidatelor sau deinnităţaior publaci fuiaii ţate cIi la bugetul de 
stat Iocal si diii fonduri eterne ori înLlieaate cu societ ă ti coanercaale cu capital de stat sau uiadi stalul este 
u ţionar_inajoritar/minoritar  

5.1 BeneficimA  
p1edumirea şiJresa 

Instituţia 
conliaciantă  

Ptuceduraprin 
careafost 

Tipul 
contiia1ui 

Data 
închciedi 

Durata 
contiactului 

Valoarea 
totu1ăa 

1 



. denuniiea şi înci1inţat col itaciuiui connactuh 
adrsa coniiactul 

Titul 

Soţ/soe 	. 

RudedÎIa1etitu1aiu1ui 
.. 

Societăţi comcnia1e/Peioană flzică  
auto ă/Aciaţiiimi1ia1e/Cabinete ,7 - 

individuale, cabhie asœiwel, societăţi _- 
civi1epnsiona1e sau socieo civi1e -- 
pisiona1e cu râTundem 1imiiatăcai 
d şoarăpn,isiade avocat/Caniza ţii 
neguvene/Fund4Aci4i2 

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe:Iinie ascendent ă  şi copii pe Iinîe dscendentă . 
2)  Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, ţ rin calitatea deţinută, titularul, 

soţul/soţia ş i 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 rude1 de gradul I de ţ in mai puţln de 
5% din capitalulsocial al societăţii, indiferent deriodulde dobândire a ac ţiunilor. 

Prezenta dec1araie constituie act public şi răspund potrivit legii 
	

pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 

=n-n 
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