
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatullş,ubsemnata, 	 CI7/2ti 
de 	 i ţ 	 la t??»)C 

CNP / 57/ i/2 /,97 7 	domiciliul  
)/ 	/1 

_____ , având funcţ i 

c 	/Qc&7 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în dcc1ara ţii, declar pe proprie 
răspundere că  împreună  cu fami1ia deţin următoarele: 
* 1) Prin familie se în ţelege so ţul/soţia şi copiii aflaţi 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) luciu de ap ă ; (5) alte 
categorii de terenuri extravilane, dac ă  se af1ă  în circuitul civil. 

*2) La Titular se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, 
soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) casă  de vacanţă; (4) spaţii 
comerciale/de produc ţie. 

*2) La Titular se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, 



soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

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

transport care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii 

aturi 1irci r. 	.bucti nu1 du 1rici ţ ic M))(IIil du tIubindiru 

2. Bunuri sub form ă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colec ţii de 
artă  şi numismatică, 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 află  sau nu pe 

teritoriul României la momentul declarării. 
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111. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile 
înstrăinate în ultimele 12 luni 
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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 acestora dep ăşeşte 
5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele af1ate în b ănci sau instituţii financiare din străinătate. 
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Categorii1e indicate sunt.• (1) cont curent sau ecliivalente (inclusiv card); (2) depozit 
bancar sau echivalente, (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusivfonduri private de pensii 
sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dac ă  valoarea de piaţă  
însnmată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate. 
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Categoriile indicate sunt.• (1) Iiârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certficate, 
obligaţiunz),• (2) acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume 
personal. 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 
de euro pe an: 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing 

ş i 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. 
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vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de pia ţă , 
din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companiilsociet ăţi 
naţionale sau institu ţii publice române şti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări 
de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală  depăşeşte 500 de 
euro * 
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1.1. Titular 
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1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se excepteaz ă  de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de 
gradul Işi al 11-lea 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal 
încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările şi 
completările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate. 
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J. Veniiui i dzn salariz 

1.1. Titular 

Or°v 	C /OY7j ţtĂ5/)jp 3 595 
1.2. Soţ/soţie  

1.3. Copii  

2 Venituri din activităţi independenie  

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie  

3 Venitui i din cedareafolosinţei bunui iloi 

3.1.Titular  

3.2. Soţ/soţie  

4 	Jenitui z din ziwestzţii  

4.1.Titular 
 

4.2. Soţ/soţie  

__________ 
5 Venituri din pensiz   

5. 1. Titular 
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5.2. Soţ soţie  

6 Jeniluri din actzvzt ăţi agi zcole  
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7.1. Titular  

7.2. Soţsoţie  

7.3. Copii  

8 Veniturz diii alle sui e 

8.1.Titular 

8.2. Soţsoţie  

8.3. Copii  

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

Data completării 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

SubsemnatuLlSubsemnata, 
	

având funcţi 
de 	 la 

CNP /2 7&l7t 	, domiciliul 
	 v/ _ 	E 

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declara ţii, declar pe propria 
răspundere: 

. ;OCiI1 s ail acIl lonar ki 	ucicttti col11urcii lc. comp 	ii 1 ocicl 	i iiiimiilu. instititii 1c crclit. 
ru 1)IJ ri 	(Ic 	ill (crc 	CC()ti()U11C. 	j)CCI1 111 	i 	l)]Cfll 1)1U 	ÎIi 	1uci1 ţ ii, 	fu jiJlii 	u 	i I(c 	iai1iiii 

i i uii c JJ1 t 111 C 11 i J c: 

Nr. de 
Valoarea tota1ă  

Unitatea 
- denumirea şi adresa 

- Calitatea deţinută  sociale sau de 
a părţilor 

sociale şi/sau a 
acţiuni 

acţiunilor 
1.1 

2. ( 	litc1 (Jc tilcIflJlrU ÎIi orincJu (lc CUl1(IUCCrC. Il(1Il]ini1riru i control ilu S ocietâtilor coiucrciiJc. 

ilc 	a utolionie, ille COî11j)iI]iiJUr/()CJcti ţ iJUr 	 a le iiiiitiitiiJor (Jc crcdit, iJc 	rIiJ)Urilor 
de interes ccononaic, ale &iocia ţn1or 	au funcla ţiilor orialealtor organiza ţ ii ii eg u vcrnarne.ntalu: 

Unitatea 	 . 	 . 	 Valoarea 
Calitatea de ţinuta 

- denumirea şi adresa - 	 beneficiilor 
2.1 ......  

3. Calitatea (Ie meinlruîn cadrul iaocîa ţiiJor protesionale ş i/sau sindicaJc 	- - - .--- - 
3.1...... !W 

.-l. ( ilititei dc mu1111)rtl Î11 oriiicic du coiuiucere, adui.iuitrjrc s i coiil i()krctribuitelu iicretrihuic. 

deţinutc îli ci(1 FII J pu1iIclo r poi it icc, funcţia deţinut 	i (le 	i.rl i(1 u l tii politic 
4. 1...... 

5 Conti acte, nnlusiv cele de ai ţ  lil ă luridl( ă , consull 
	ş i civile, obţiniitc sau af1ate.în..cru1are în 

fimnui cxercităriifunctii1or. mand...te1or.sau.d.ernuit ătiI 
	

ablice fananţatede  la bugétut de stat, local 
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ş i dia fonduri externc ori închciatc cu societăţi comerciaie cu capital Jc stat sau uncic statul este 
acţionar majoratar/minoritar  

Inslituia 
5.1 Benecianj1deconctnmie1e, conliactantă  cateafost Tpu1 . 	.. 

Ihichelem 
O 

 
Duiala 

prenumele/denuni= denuiniiea şi înciedinţat contni1ui 
CO 	U1 

contiaclului 
COfl 	U1 

adiesa contratu1 

Soţ/e h 

dul I»aletitulatului 

Societăţi comeiia1e/Peioană zică  
autorizată/Asociaţii 	mi1ia1e/Cbinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civileplDfesionale sau societă i civile 
pi1siona1e curăspundere limitatăcate 
des1)atpIDfesiade avocatl 
Oianizaţiineguvemamenta1eFundaţii/  

i)  Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendent ă  şi copii pe linie descendent ă . 
2)  Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea 

deţinută, titularul, soţul/soţia ş i rudele de gradul I obţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. 

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea 
sau caraeterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 
/ 

Semnătu/.r
,,
a 

.  
--*------- -1 
\ 1..r.. .......... 

2 


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


