
Sibsemtiatu1/Si., bseiiata, 	 ,QoL- gvâud funcţia 
de 	 r 	 Ia  

CNP 	,domiciliul 	&7 	 2ZJ 

cunoscnd prevederiie art. 326 din Codul penal privind f0sul îu cleclara ţii, dceia r pe proprie răspundere 
că  î  mpreima cu famiIia e ţiu următoare1e 

* 1) Prin famihe se înţelege  soţul/soţia şi eopui afIgi în îrţtreţlneiea aesţora 

L Uunuri imobile 

1.Terenuri 
NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri. 

iiul 	 ( 	i 	MocluI cle 
Adrcsa suu zOia 	Categoiia 	 Supral4ţa 

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

* Categoriiie indiea ţe sunţ  (1) agricol; (2) fQrestier; (3) intravilan; (4) lueiu 	•ap; 	alţe eategorii de terenvi 
etravi1n, deă  s f1ă  în eireujţul eivil. 

*2) La Titular se men ţionează, în cazul bunurilor proprn, nujne1e proprietarului (titu1ari1, so ţul/soţia, eopilul), 
iar în cazul bunurilor în eQprQprietate, cota-par ţe i numele coproprietari1or.  

2. C1diri 

NOT Ă : 
Se vor deelara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Adresa sau zoiia CatgorlrI* nu1 
(Jobandlrll 

Upi d1 ţ4 
(ota 
parti 

odu1 dc 
dobandlre  

I itulai ul 

1113 
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* Categi 	idite sunţ: (1) prţ menţ; (2) c4O de Joi ţ ; (3) 	vacanţ ; (4) spaţii omcia1e/de 
produc ţie. 

2) La 	se rnenţionează, ln cazul bunut ilor proprii, riurnele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, opilu1), 
iar în cazul hunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

I. Bunuri mobile 
L Autovebicule/autoturisme, tractoare, rna ş ini agricoJe, şalupe, iabturi ş i alte mijJoace de transport 

care sunt supuse îninatricul ării, potrivit lcgii 

T Ntura Marca 	 de bucàli 	4ti1iia 	iiin 

2. Bunuri sub form ă  de metalc pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colec ţii de artă  ş i 
numisrnatică, obicete carc fac parte din patrimoniul eultural na ţional sau universal, a cror valoare 
îpsurpgte 4cp şc5tc 59000 de eurQ 

NQTĂ : 
• Se vr menţion to ţe bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă  ie şe află  sau nu pe teritoriul Roir,nii 

la momentul ceclarării. 

srere sumarft 	 Ânul dQbândirti 	 Valoarea t.imatà  

. 	 . 	 •. 	 , 

111, Bunuri mobile, a căror valoarc depăşeşte 3.000 de euro fecare, şi bunuri irnobile înstră inate În 
ultirnele 12 luni 

Natuia bunului I)ata Persoa.a c ătrc care s,a lit.m 
Înstră in4t nstră inării înstrăănat - 

- 
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V. Active fivanciare 

. Conturi şi depozite baBcare, fonduri de iuvesti ţii, forme echjvalente 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 institu ţii fînanciare din străinătaţe. 

stitu ţ ia ca* u dmtrea 

*categoriile  indicate sunt; (i) cont curent sau ecliivalente (jnclusiv card); (2) depozit bancar sau 
cpl-iivalente; (3) fonduri de invcs ţiţii sau ecliivalente, incluiv fonduri private de pensji sau alte sisteme cu 
acuniulare (sc vor declara celc aferente  anuluifîscal anterior). 

2 	 invcstjţij directe ş j împrumuturj acordate,iacă  va1orea de piaţă  însumată  a tutror 
•acestora iepeşţe 5.000 de eurQ 

NOTĂ  
Se vr icc1ra inclusiv invesţ jţiiie  şi participările în străinăţate. 

••.•.Jnitenttjt1u/soejetate 	îu cari)eIoanaete 	i 
.. 	 dc împiut 

.. 	,• Numrde titlurii 	. 
ota de par.ipar 

.. . . . 

*Catpgorilie indicaţe suigt: (]) hdrtij de valoare deţinute  (titluri de stat, certjţ?cate, obljgaţiunj), (2) 
upţiunz sau părţi sociale zn societăţi comerciale (3) zniprumuturi acordate in nume personal 
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3, Alte aetive producătoarc de venituri nete, eare însum ate dcp ăşcsc ecii. ivalentui a 5.000 de euro pe 
an: 

.......... 	............ 	..................................... 	.............. 	.................. 	........ 	............... é ....... 7 NOT Ă • 
Se vor declara inclusiv cele aflate în str ă inătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garaii ţii emise în beneficiul unuz ter ţ, bunuri aehizi ţionate în sistem leasing şi alte 

asei enea bunuri, dae ă  valoarça însumată  a tuturoracestora depăşeşte  5.000 dc eurQ 

NOTĂ : 
Se vQr declara ineiusiv pasivele fznanciare acumu1te în str ăinătate. 

Cre ţor 	 ContratatîI..:uui 	Scadelit kz 	 Valoare 

z,  

vI• Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţiouate faţă  de valoarea de piaţă , din 
partea uuor persQane, organiza ţii, societăţi eomereiale, regii autononze, eompanii/soeiet ăţi naţionale sau 
instztu ţii publiee romneşti sau stră ine, inclu şiv bursc, credite, garan ţii, decontări de ehcltuieli, altele decât 
cc!e a1e angajatorului, a căror va.Qare individuală  dcpăşeste  OO de euro* 

Cine a realazat veuztul __ .... _____________ 
Sui 	iiitu1uz 
nuzuele, adre 

zizu1 prestat/Obieetul 
geueratoz de veuzt 

iniiul dtlU zI 

1.1. Titular -.--.------ ___ 

1.2. Soţ/soţie  

13 Copii  

Se exçepteazâ de la declarare cadourile şi trataiile uzuale primite din partea rudelor de gradul J şi al 11-1. 



VII, Venituri ale declarantului ş i ale meubri1Qr săi de familie, uealizatc în u1tmu1 an fzscal încheiat 
(potrivit art f  61 din Legea nrf 227/2015 priviud Codul fiseal, cu rnodific ările ş i cornpletările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din s ţrintate, 

uzaezutu1ui 	 i iul p 	tat/ObjetJi 	ntuI iii 
Cin a rea1zat vei tu 	 . 

]. Venituri din salarii • 	• 	.. 	.. 	. . . 	.• 	• 	• 	.. 	. 	. .. 	. 	.. 	. .. 

1.1.Titular  

7C 	 6 
1.2.So ţ/soţie 	 - 	

_• 7 
13 Copii  

2 Ve ţrz din ictivzt ăţi zndepcndente  

2. 1, Titular  

2.2. Soţ/soţie  

3. Venituri din cedareafolosinţei bzmurilor 	•• 	. . . ... 	 . 

3,1.Titular -• 	 ________________ ______________ ________ 

3.2. Soţ/soţie  

4 Venituri dln znves ţiţu  
4.1. Titular  

42. Soţ/soţie  

. Venituri djn pensii 	 .. 	. 	. 	. . 	. 	 .••• 	:• 

5.1. Titular 	 . 

5.2, Soţ/şţi  

6.: Venituri din activităţi agricole 	. 	 . 	: 	•. 	: . 	:• 	• • 

6.1.Titular • 	 ___________________ 	 . 

6.2, Soţ/soţ ie 	 ______________________________ 	
• 	 . 
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Cine a raiat eQ1tu1 	
ura entuhi 	j Screiu pretat/obiectu1 Ventu1 anual 
Nuini acl e 	 ţor cle ven t 	înast 

7. Vezvturi dzn j,reiniz şi dznjocuri de noroc 	 - 

7.1. Titu1r  

7.2. So ţlsoţie 
/ţ  

7.3.CQpii  

8. Veniti-ri din alte surse 

.1. Titular  

8 .2. Soţ/sQţie 	! 	 - 
F• 	

•••• 

8.3. Copii 	-•• 	 j 	 •• 

Prezenta deelara ţie constituie act public şl răspund potrivit legii pna1e pentru inexactitatea sau 
caractvrul incomplet al datvlor men ţionate. 

Data eoinpletării 	 Semtura 

. 	 -...... 
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q ci/ 1 (-, , c fi. a(,~ (~ 

Substu1ISuksem 
	 hii 	 9/rv 	 avnd funeţia 

cle  

CNP 	 , doiuiciliul 	 - 

iunoscând pi evederile art 326 clin Coc1uI penal privind falsul în declara ţii, deelar pe propria răspnere; 

T i Asoiiat au Icţ*onar  Ia ociet ţi coinei 	 tch. 	t g iipti 

int pr 1eubru 

Unitate 
:. 

dcnumirea şi adrcsa - Calitatea de inu t,4 
Nţ , dc parţ i 
socialc sau 
cle acţiuni 

Va10 	k)tl 	a 
prţi1or 	oei1 

ş ilsau a aeţjunilor 

2 	Calitatea de pembru ÎU oiganele de 	onc1ui. 	idiuiiiitiare ş i iontiol ale 	oit ţ i1oi 	itia1e, 	ik 
regnlo 	autQuQme, ale 	ompanii1or/societa ţ ilor ua ţionalc, ale iusţituţulor  cle crcclit, ali 	i upui ijo, 	1. intci, 
ecoiomjc, ale asoiaţ ii1oi  squnc1 ţ j1or ori 	1e altororgaiuza ţii ueguveacntaIe  

Uriitatea 
. 

- denumirea ş i adresa - 
. 	 . Ca1itatea dc ţinuta Valoarea benefîciilor 

3 Calitatoa dç inoinbr ţj în eadrul 	sociaţu1oi p 	feo»a1e şiiau 	ucJicIe 
3. 1  

/7 

4 	Calitatea de membi u îu oi ganele de eouc1ucerc 	iLiiiiiitt ai 	i 	çontrol. 	tc tribuitc 	sou 	ncicii ibiiiic 

deţjnute îii cadrul partid1or politice, func ţia cleţ*nuti 	i dj,jn*ea particlulit* po1ile  

4.1 .,..,. 

5 Coutratine1usiv cele de asisteu ţă  juridici, consul ţauţă  juridic, consu1tan ţ i ş j eivile, obţinute ori aflatc 
în derulare în timpul exereit ăru fune ţiilor, maudatelor sau de*nnit ţi1or publiee finanţate  de la bugetul de 
stat, loeal ş i din fonduri externe ori încheiate iu societ ţi eomerc*ale eu capital cle $ta ţ  sau unde statul ete 
acţionar niajoratar/ininoritar 
5.1 	 1nsţ tuţ a 	Puiprin 	TIpUI 	Data 	Dui 	VaJoa
pinumc1edenumna ş1 adL)sa 	 contrac1ant. 	ca 	atst 	conctu1u 	încheii 	ontactu1ui 	tota1a 

:t 



î•nţ t 

Soţ/şoţie . ,. 	. 

Rude de gaidui 

	

soc: c rne 	eana fizică  
Aocii amilQhine 

	

iduJe, ca1 	acite, şocietăţi 
c1vi1epiQni.1eki ş i ţicivi1e 
pilspLudeI 

pade avocal/ Orplimw 

Prin rude d gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă  ş i eopii pe linie desoendent ă . 
2)  Se vor deelara nune1e, denumirea ş i adresa beneficlarkilul de oontract unde, prin oalitatea de ţinută , titu1ar1, 

soţul/soţia şi rudele degradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite 1a punotul 5. Nu se deçlar-â cQn ţracte1 
societăţ ilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantul împreun ă  cu soţul/soţia si rudele de gradul I detin mai putin de 
5% din capitalul soeial al soclet ăţli, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor.  

Prezenta declara ţie coustituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inçxaçtitatea sa* 
earateruJ incQmplet al dateiQr mentiongte, 

Data cQmpletării 
	

ătura 

2 


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 


