
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatu1/Seiiata, 	C //S 
de //C /? 7 	ţ  /

7 / 	Ia 

CNP 	, domiciliul 

7/Â/ /7/#?,v! 

,/ 

având funcţia 

şyr .  

cunoscând prevederile art. 326 dinCodul penal privind falsul îu declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  împreună  cu famiIia1  deţin următoarele: 

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

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

uul 	 Cota- 	MonI i1e dresA au zona 	Categoria uprafaţa 	 - 	 I itularui 
Io1.aă iare 	- 

-----------  

* 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 şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

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

: 	
nii1 	: 	• 	Coti- 	1l4ll11 dv 	! 

:w zoi 	i Caierii 	 • .. . Ş i pl-. l ti 	. 	 . 	 l 11 iihiru l 
doândari 	- 	rit 	dobandir 	- 

j  
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament: (2) cas ă  de Iocuit; (3) casă  de vacanţă; (4) spaţ ii cornerciale/de 
producţie. 

*2) La Titular se men ţionează, în cazui bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul. so ţul/soţ ia. copilul). 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cotaparte ş i numele coproprietarilor. 

11. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Natura 	 Marca 	Nrdebcă i Anu1erăcae 	IIoiul ie dobândire 

2. Bunuri sub formă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colecţii de artă  ş i 
numisniatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare 
însumată  depăşeşte 5.000 de euro 

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

Ia momentul declarării. 

)),criei L utn - i 	 Aiiul dizii 	! 	aiii 11 	e,1lHI LL 

111. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri iinobiXe înstră inate în 

utime1e 12 luni 
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Iv. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investir 
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 financiare din stră inătate. 

Institu ţia careadministrează 	Ţ•I* 	Valuta Dcschis în anu1 	SoJd/vIoarc 1 i şi adresa acesteia 	 . 

*categoriile  indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar saz 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme ci 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturoi 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

F.miteii titJii; iietate.i în - i-t J)vrfliflt etv • .. 	.. 	 I 	uniir h (iiliiri/ 	.. 

. 	 . 	- 	 l lliul . 	 . - 	i ili,irvi iiiiihi Li ii 
it ţionai sau 	Ut/l)t.Dtfii.ljjd ţ__in&pi u.uiiit 	 tti ilt p iiupait 	- 	 - 

Caregorifle inc!icate szmi: (1) /7ârtii de vaioare deţirniie (iiiluri de stai. certfîccite,  obligajiuni): (2) 
actizni sav pă.-ji sociale în societăji cornerciale; (3) îrnprumuiuri acoidate ÎJi nurne pe;sonal. 
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3. Alte active produc ă toare de venituri nete, care însuinate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aate în str ă inătate. 

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. 

Creditor 	 Contraetat 	 Scadeut ia 	j 	Valoare 

vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companiilsocietăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inelusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

(ine a reaIi,it vui nl 	Sursa venitujui: 	- 	ei-  iciui irvtai/ObiectuJ - - 	vni&uI auual - 
ctrrt 	-- 	incasat 

1.1.Titular 	 - 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 	 \ 

*Se excepteaz ă  de la declarare cadourile şi trataiile uzuaie prirnile din partea rudelor de gradul I Yi al 11-1ea 
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vII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor să i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ările şi completările ulterioare) 

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

Cine a ea1iatvenitu1 	• • 	veniului: 	 p0bie;tu1 •  VfnituIana1 
• 	 ares 	• 	 euat . 	iucast 

1. Venituri din salarii  

1.1. Titular  

.2. Soţ/soţie  

13.Copii  

2 Venituri dia aciivatăţi zndependente  

2.1. Titular  

2.2. Soţ/soţie 	 ,•/ 	 _____________________ ____________ 

3 Venzturz din cedareafolosan ţez &umirzlor  

3.1.Titular  

3.2. Soţ/soţie  

4 Veniturz din znvesti ţiz  

4.1. Titular  

4.2. Soţ/soţie  

5 Venituri dznpensii  

5.1.Titular  

5.2. Soţ/soţie  

6 Jerniurz din actaatăţz agru.ole  

6.1. Titular  

6.2.  



. 

Cine a reali.zat venitul 
Sursa venitului: 

• 	 : 	 • 

Nume,:adresa 	. 

Serviciul prestat/obiectul 
. 	 . 

gaerator de venat 
Venitul anual 

. 

uicasat 
VeniIUIi din preiliii şi dinjoeuri de iioroc 

7.1.Tituiar 

72. So ţ/soţie  

7.3. Copii  

8. Venituri din alte surse  
8.1.Titular 

8.2 . So ţisoţie  

8.3.Copii  

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

Data completării 

.zz 
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DECLARATIE DE INTERESE 

Subsemnatu1/Sube 	 , având functia 
de 	 Ia 	 5 Ă?/– 	&Q 

CNP 	domiciliul  

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

1 Asocaat su acţaonar Ia socaetăţi coanerciale, compaiai/socieţăţa iiaţ onaJe,nstatuţai de cre.it, gruuri de 
inteaes ecnoana, precuni şi ineanbru n aşociaţu,  fuadaţu sau a eorganizaţi neguvernaineiatale 

	

Unitatea 	 Nr. de părţ i 	Valoarea total ă  a 

denumirea şi adresa - 	
Calitatea deţinută 	sociale sau 	părţilor sociale 

- 	 . 	. 	. 	. 
de acţiuni 	ş i/sau a acţiunilor 

1 .1 ...... 

.2. CaIitat deiiiernbru în organele de condueere. 	miiiitrirv ş .eontroJ alc sociel.iiloi cnmerciale, ale 
regiilor iu(onoane. ale coiiij iiii1or/societ ă ilor niinnlIL, a le iii.iu1iiIur de credit. ale grupurilor de interes 
economic, _alc a iiiilor sau faiadaii1or ori aie -ahnr i,i2aui1i i iienverniiincn:ih: 

	

Unitatea 	 T 	 . . - 
Cal itaiea deţinuta 	Valoarea benei icl l lt.r 

-- denumirea si adrcsa - 
2.1...... 

ta 	einbriz•.îaad 	 ., 	 caIe 	• .:,. 	 ..:. 
3.1...... 

.&. (iliiii 	de i.iienihrii în ..rgaaiek .l 	itii-re_ ;i(llllinjlr.irc ..i contr.l, r rihiiile siu livrtl rihiiite, 

detiuiiii.adruIjartidelorp..hta*t. ftint. ţ i .l.. inula i ikuuiiiiripriitIuluiphtii 	 - 
\ 

5. Contracte,incIusiv cele de asistenţă  juridică , consulinţă juriică, nsuItaaiţă  şi civie, oJliiiute ori 2flate 
ir. derulare întimpul crcitârii funcţiilor, i rid:iilor su Jtiiiiiiikr pullice tinan ţate d3 Ia buvtiiJ dc 
slat. Iocal 	din foaiduri exterrae ori încheiale.tu nciciili coiiiercile cu eiiitaI  de st2t sau uu.le stitul estc 

	

linariortar/ininoriLar: 	 - - 	.• 	- 	 . - 
:.l !c1e1ic.ildccg:v11:.r1J!re. 	lnsËqia 	nîuce&jral3iin 	Fipui 	r 	11t•i 	lâx—aü 

can: 

 

Ca -1c- i f-d 	ciaiui 	i.chiiii 	tcnr.itiilji 	tiajàa 

1 



. 	 dra si 	iadinţa • 	 coniru1 
adl?sa 	cooctul 

: Tiiular 	. 

Soţ/sce 	. 

Rudedegadul Ialetitu1atu1ui 
------ 

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

Socidăţi comPetsoană izică  
autoii2ată/Asociaţii 1mi1iaJe/Cabia 
ddubeasociate socid ăţi 

civilepoior1esausocid ăţicivi1e 
pmfesmnalecumpxdaekndmcam -  

ngumamen1a1e/Fundaţii/AsociaţiiZ  

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 ţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I ob ţin contracte, aşa 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 societ ăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor. 

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit legii peuale pentru inexactitatea sau 
caracterul inconiplet aI datelor men ţionate. 

Data compietării 
	

Sem

..:................ 

-, 
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