
DECLARAŢIE DE AVERE 

ll)J!tJ1l/Su1semnata, 	 având func ţia 
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(NP 	IJ <I$7 	, doiniciliul ..S 
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cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  împreună  cu fami1ia deţin următoarele: 

* 1) Prin farnilie se îri ţelege soţul/soţia şi copiii af1aţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) Iuciu de ap ă ; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă  se află  în circuitul civil. 

*2) La Titular se men ţionează, 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 aflate în alte ţări. 
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i lc indicate sunt: (1) apartanienl; (2) cas ă  de locuit; (3) casă  dc vacan ţă : (4) spaţ iî conercia]c/dc 
j ii 	iliic ţ  i&. 

Jitular se men ţ ionează , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/so ţ ia, copilul), 
i:ir in &:i,i,l bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i nurnele copi-opi- ietarilor. 

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

ciic iint supuse înmatriculării, potrivit legii 

Natura 	 Marca Ni.di bui. iti 	nul de fabrica ţie 	Modiil dt dubâudiri 

Zc 	&O 	 /  

V1t 

2. Bunuri sub forniă  de anetale preţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult., colecţii de artă  şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrisnoniul cultural naţional sau uiaiversal, 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 

la momentul declarării. 

l)ecriereuinar 	 Axit1obânc1iriî 	- - 	ii1oarea cstimată  

111. Bunuri mobile, a c ăror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, ş i bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luui 

Jatur4 IiilUi 	}it 	Iri 
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l \ . Acl ivc fina nciare 

l. (ontnri i Jepozite bancare, fonduri de investi ţ ii, forzne ccjiivalente de economisire ş i investire, 
izzciwsiv czrdurilc de credit, dac ă  valoarea însurnată  a tutur()r acestora dep ăşeş te 5.000 de euro 

N OT Ă : 
Se vor declara inclusîv cele aflate în b ănci sau institu ţii financiare din str ă inătate. 

Institu ţia care aininistrează 	Tipul 	Valuta Deschis în anul 	SoldJa1oare 1 i 11 
.. .ş i ad•resa acesteia 	 •• •: 	

: : 	 .: 	
. 	 •.. .• 

*( goriiIe  indicate sunt (1) coat curent sau echivale,ite (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
ec/iivalente; (3) fonduri de investigii sau echivalente, inclusiv foaduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferenre anuluiJscal a,iterior). 

2. Plasamente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dacă  valoarea de pia ă  însumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

lţ mitenl lii1u!cietatea în care persoan 	e(e 	. 

ac ţ ioiirauaociat/bencficiîir (l e -î lnpl- ll m ut 
.,. 

J 	iu1 
- 	 . 

uină r (Ic tiiJi,ril 
. 	 . 	

. cti dejrtzcipirc 
, :tloirea totata Ia zi 

*categorzile  indicaie sunt: (1) Iiârtii de valoore deţinute (tilluri de slczt, certiJicate obligagiuni); (2) 
acţiuni sau pă;7Z sociole în societgî conierciale; (3) Îiiiprumutwi acordale în nuzne perscnal. 	. 
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3. AJlc aclivc produc ă toarc de vcnituri ncte, care însuinate dep ăşesc echivaientul a 5.000 de euro pc 

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

N ()IA: 
c Vor declara inclusiv ceie a1ate în str ă inătate. 

V. 1)atorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achizi ţionate în sistem leasing şi alte 

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

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

VL Cadouri, servicii sau avantaje prinaite gratuit sau subvenţioaatc faţă  de valoarea de piaţă, din 

partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companiilsocietăţi naţionale sau 

instituţii publice roniâneşti sau străine, iaclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale aagajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

Ciiiu a realizal venitul 
Sursa 	enituJui: 

iicle.adresa 
Serviciui prestatiObicctul 

- 	 encratorde vciiit 
Veuitui aiival 

 incasat 

1.1. Titular  

1.2. Soţ/soţie  

13.Copii  

*Se  excepteazà de la cleclarare cadoui-ile şi traiajiiIe uzuaiepi-irnite din partea rudelor d2 gradil 1 şi al 11-lea. 



VJI. Venituri aie declarantuiui i aie membrilor să i de familie, reaiizate îu ultimul an fascal încheiat 
(poirivit art. 61 din Lcgea nr. 22712()15 privind Codul fiscal, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare) 

N OTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ă iraătate. 

Cane a rea1aat venatul Sursa venatului 	Ş servacul J)restat/Ob)ectul 
nue1e, adrea 	 generator de venit 

Venitul aniial 
înLasat 

1 Venituri dzn salarii 

1.). Titular 

corj 	Op/1 rf 
1.2. So ţ/so ţ ie - 
&j ţoixji L 6ri 	/6 7 3S7O 
1.3. CoPil  

2 Venilwi din aclniJ ă z zndependente  

2.1. Titular  

2.2. Soţ/soţ e  

3. Veiziiuri din cedaiafolosin ţei bumirilor 	 .. 	 .. 	 : 

3.1. Titular  

3.2. So ţ/soţie  

4. Veniturz din znvestzjii  

4.1.Titular  

4.2. Soţ/soţie  

5.1. Titular 	 - 

5.2. Soţ/soţie 

6 Juztwi dv actzvii ă q-zco!  

6.1. Titu1a 	 - 

6.2. So ţ/so ţie 



t 	iiii i 	iiilul 
Sursa 	enitului 
Nuine,adresa 

Ser iciui irestat/obiectu1 
generator de venit 

Venitul anuaJ 
încasat 

111/111 / diii j , i ( ,//1l 	i diii jO( U1 1 dc nol oc 

J 	111ji  

/ 	Soo 

7.3. Copii  

8. Veniluri din alle surse 

8.1.Titular 

8.2. Soţ/soţ ie  

8.3. Copii  

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet aI datelor nienţionate. 

Data conipletării 
	

Semnătura 

... l'o. . e. A . Q ? d ... 
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ULC LA RA TIE DE TE 

Ilcinnatu1/SbsQnInata, 	 , având func ţ ia 
dc 	 &. 	1  

(NJ 	15O33 0 /3/5 	, domiciliul 87r 	 / 	 2/OŞ  

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

L Asociat sau a ţionar la societăţi coiaeria1e conipanii/ocictăţi naţiouak institu ţiide credit, grupuri de 
intereseconornic, precuin ş irnexabru în aociaţu, fuiidaţii sau alte organiza!ii nguernariienta1e 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - 

Calitatea deţinută  
Nr. de părţ i 
sociale sau . 
de acţIuni 

Valoarea total ă  a 
părţilor sociale . 

şi/sau a acţIunlIor 

I. (Saiitatca dc iiiernhru în orgaiicic dc crnduccre, adn]iIiislrarc ş i conlrol ă IC socict(i1or coinerciaie, aic 
regiiior autonorne, alc conipanii1or/soriefă iior na ţ ionalc, ale institu ţiilor de crcdit, alc ş.rupur ă 1or Jc iiiteres 

ccouornic,aIcasoci ţii1orsau fuj ţii1or ori 1e lor oigani/.aîinrnarncnta1c: - - 
Unitatea 	

Calitatea deţinuta 	• 	 Valoarea beneficllior 
- denunurea şi adresa - 

2.1 

3. Calitatea dc ineiuhru în caclriil asoria ţ iilor jro1esionaIe i/sau sinclicale 

. (a I itatca dc inern bru Î11 orga iieie iIe c()iI(lticere, adiii in istra rci controi. retrilni ite sa u n erctribii il e, 
iiz adi ul pai tidJoi pohtu.i, 1uii&.4it dc ţuiuta si (liTiliiilii ca p  ti tidiilui pulrtic. 

Ili 

4.1 

( 	) 111 	r& I 	iiiiliiiv 	1i 4l 	as:1 	ii ţ 	jurid 	& 	ijir 	su1ti ţ i &i 	ilt 	obţiuue oi 	a ller  

în 	i id2tc îitui 1 	11 11 xii1r 	rn 	nJatJQ 	 fiunt ttc dc la Uu tul 
st î, local ş i cIin foixduri eirnc 	i z îzc1 czic cu s~o ( i hA 	 J ji 	a1 ik stai sxu uude sati1 es 

____________ 

5.] Beidetrume, 	insia 	Pidiapriri 	• Ta1 	•Daia. 	Divaia 	1ca 
pireJccuruaJs 	 conrttă. 	CI 	sl 	contBc(u1ui 	îndeerii 	cor1iactuui 	io1ăa 
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• 	 Ir 

]: 

coi__  

Rudedegadul Ia1etiiu1anj1ui  

Societăţi cumcîia1e/Peană  fâcà 
auzatăiAsociaţii ilmi1ia1e/Cabinete 
indidua1e, cabineteasociate, societ ăţi 
civilepiofesionale sau socieiă(i civile 
piofesionale cu ÈâTundete limiiacai 
des şcîăpzo1siadeavocatC)rganiza ţii 
neguvemannta1e/ Fundaţii/Asociaţii  

Prin rude de gradul Ise înţe!ege părinţi pe Iinie ascendentă  ş i copii pe linie descendentă. 
2)  Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul, 

soţul/soţia ş i rudele de gradul I ob ţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor comercia!e pe acţiuni la care declaraatul împreun ă  cu soţul/soţia şi rudele cle gradul I de ţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societ ăţii, indiferent de modul de dobndire a ac ţiunilor. 

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit Iegii penalc pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 
	

Semnătura 
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