DECLARATIF, DE AVERE
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atul/$ubsemp.
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având fuueţi

dc
CNP./
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,domiciliul

cunoscând pI!evederile art. 326 diW Codul penal prîvind falsul în declara ţ ii, de1ar pe propric răspundere
că îna.prein ă cu fami1ia de ţin urniătoarele;

1) Prin familie şe înţelege soţul/soţia şi eopiii aflaţi în întreţinerea aeestora
I. ]unuri imQbile
1, Terenuri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv eele afiate în alte ţări.
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Motjul c1
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* Categoriile indicate sunt: (i) agrieol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu dc ap ă; (5) a1te eategorii de terenuri
exţravilanc, dac ă se afi ă în circuitul civil.
*2) La Tjtular se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, eopilul),
iar în eazul bunurilor în eoproprietate, eotaparte ş i numele eoproprietarilor.
2. Cl ă diri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv ccle afiate în alte ţă ri.
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J
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă de locuj ţ ; (3) cas ă de vacan ţă ; (4) spaţii comerciaJe/de
producţie.
*2) La Titu1ar se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, nune1e proprietarului (titularul, sQ ţul/soţia, cQpilul),
iar în cazul bunurilQr în coproprietate, cota-parte şi nui...ele cQpiprietari1or.
I. Bunuri rnobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, rna şini agrieole, şalupe, iabturi şi alte rnijloace de transport
eare sunt SupUSe înintricu1ării, potrivit Iegii
.•
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Nr, .(.

4 ţţj .....AJ) iil (lC tric ţ c
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2. Bunuri sub forină de metale preţioase, bijuterii, Qbiecte de art ă şi de cult, colecţii de artă şi
nurnisrntică, obiectc eare fae prte din patriinoniul eultural na ţional sau unives1, a e ăror vaioare
însurnată clep ăşeş te 5.000 de euro
.NOT Ă :
Se vor, rnenţiona toate bunurile afl.ate în proprietate, indiferent dac ă ele se afl ă sau nu pe teritoriul României
la momcntul dec1arrii,
V1oavc etiiutt

Amil ciol ăniirii

Descriere surnară

111. Bunuri rnobile, a c ăror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri irnobile înstrăinate în
ultimele 12 Iuni
.Natura bunultii
tnstraint
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Iv. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dac ă valoarea însumată a tuturor aeestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv eele aflate în b ănci sau instituţii financiare din străinătate.
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*categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau ec/iivalente (incluş iv .car); (2) depozit bancar sau
fonduri de investi?ii sau cchivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau altc sisteme cu
echivalenie;
acumulare (e vor dec•lara cele afcrente anuluiJsoal anteiior),
(3)

2. Plasarnente, investiţii directe şi împrumuturi aeordate, dac ă valoarea de pia ţă însu mată a tuturor
acestora dep ăşeş te 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate,
.
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*categoriile indicate sunt,• (1) /1crtii de valoarc dcţinute (titluri dc stat, ecrtjjcate, obligaţiuni), (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale, (3) împrumu(uri acordate în numc personal.
.
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care însurnate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în str ăinătate,
V. Datorii
Debite, ipotecl, garan ţii ernise în beneficzul unu1 ter ţ, bunurl achlzl ţlonate ÎI1 sistem leasing şi alte
asemenca bunuri, dac ă valoarea însumată a tuturor avestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv pasivele f1nanciare acurnulate în str ăinătate.
Cz eciitor

Scadviit 1

Lon ţ, actit tn anul

vI. Cadouri, servieii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate fa ţă de valoarea de pia ţ , din
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi corncreiaie, rcgii autonorne, eoiupanii/societ ăţ i na ţionale sau
institu ţ ii publice româiieşti sau străine, invlusiv burse, eredite, garan ţii, decontări de cheituieli, altele decât
cele aleangajatoruiui, a v ăror valoare individual ă depăşeşte 500 de euro*
Cine aiealizat venittil

tiiciiizIui
nuiuţţe, adresa

i
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iiu1 picst/Obiiu1
eue4toI cle vc.zu ţ

i.nitul

iitiql

1.1. Titular

1.2. So ţ/soţie

1.3.Copii

*Se excepteaz ă de la declarare cadourileşi tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul Işi al 11-lea
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VIL Venituri ale declarantului şi ale membrilor s ăi 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 :
Sevor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate.

Cne
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realizat vnitul

geue.a 4tOr de veut
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1. Venituri din salarii
1.1. Titular
p

v
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1.2. Soţlsoţie
1.3. Copii
2 Venituri din activit ăţi independente
2.1.Titular
2.2. So ţ/soţie

3 Venzturi din cdarea foloszn ţez bunurilor
3.1.TituJar
3.2. Soţ/soţie
4. Venituri din investii/
4.1. Titular
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42. Soţ/soţie

5.Venundinpensii

6. Veiiituri din activit ăţ i agricole
6.1.Titular

.
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6.2. Soţ/soţie
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Tiitu tnuil

veni ţ ului:
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7. Venituri din premii şi dinjocuri de noroc

8 Venitrzdin alte swe

Prezenta declara ţ ie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
aracteru1 ineomplet aI datelor. men ţionate.
Data comp1etrii
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DECLARAŢIE DE INTERESE
V,(-L

Subsemnat1/Subsemnata,
de

CNP //Gî

având funcţia

ţ

la

Vi32-

______
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cui*oscana prevederile art. 326 din Codul pena privind falsul in dec1ar ţu, declar pe propria raspundere:
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vaJoa.rea tot
prţi1or soci1e
ş i/sau a ac ţiunilor

Valoarea benefic,ilor

Calitatea. deţiriuta

adi ul asQ1a ţ

4 Calitatea Ji iiieinbru îii ot a ni k di
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2 Calitatea de ineiiibi u îI, o* g.iie1v k voiffluccre
rcgulor autonoine, ale
ş u tuuda ţ lilor ori alc alto*
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tcnumirea partic1 ţuî poljtic
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Jtan ţă jurIdie ăJ eonsuitaî ţăş i eri obţinute OrI aflate
54 Coiitracte,inclusiv cele cle asisteu ţă juridică , co,
în derulare îzi tiinpul exercit ăr,i funcţiilor, inandatelor sau demnit ăţxlor putlzce fina.n ţate cie Ia bugetul de
stat, local şi dxn fondui i externe ori încheiate eu soeset ăţi comerciale cix capital de stat sau unde statul estc
acţionar. majoritar/minoritar
DUI1a
Daţa.
Tipul
5.1 Beneficiamldecontzct: nume1e
lnstiUiţia
Proceduatprin
conicUi1ui l
îuchei
conactu1ui
conuctantă
caîea.fost
pume1umia şiadtsa

1
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adresa
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,)

contnctu1ui

contictu1ui
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RudedegJilaiulu1
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dividuaie, cabirteteasocia1, sie ţi
ci1epfesionie w scxie( ţţ civile
psiOflaJcU i şpundei 1itutăca
pideavoca
nguvemarnen11eFund ţiciaţii
atitori7XY

i)

Prin rîde de gradul I se înţelege p ărin ţ i pe linie ascendentă şi copii pe linie deseendent ă,
Se vor deciara nurnele, denurnirea şi aclresa beneficiarului de eontract und, prin calitatea de ţinută, titularul,
soţul/soţia ş i rudele de gradul I obţin eontracte, a şa eurn sunt definite la punctul 5, Nu se deelară eontraetele
societăţilor cornerciale pe ac ţiuni la care deelarantul împreun ă eu soţul/soţia şi rudele de gradul I de ţin rnai puţin de
5% din capitalul social a1 societ ăţ u, indiferent de modul de dobandire a ae ţiunilor,
2)

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caraetcrul incomplet aJ datelor men ţionate.
Sem ăt ra

Data completării
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