
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	. 	 . 	 . 	, având funcţiă  
cle @w- 	 . la  

CNP 	2O4 /~,30Z 3Y 	, domiciliul  

eunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  împreună  cu familia»  deţin următoarele: 

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

I. Buuuri iinobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor dec!ara inclusiv cele ate în alte ţări. 

* Categoriile indicate sunt: (l) agricol; (2) iorestier, (3) intravilan; (4) Iuciu de ap ă; (5) alte êategorii de terenuri 
extravilane, dacă  se află  în circuitul civil. 

*2) La Titu1ar se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului «itularul, so ţu1/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi auinele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări.  
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartarnent; (2) cas ă  de Iocuit; (3) cas ă  de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţ ie. 

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

iiJuI 

2. Buuun sul, foraii de metale pre ţiose, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colecţii de artă  şi 
nuinalcă, obiecte care fac parte din .patriazouiul cultural naţieaal saa uaiversal, a căror valoare 
însumată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor menţiona toate bunuriie aflate în proprietate, indi!it dac ă  ele se află  sau nu pe teritoriul României 

la momentul dedarării. 

111. Bunuri niobile, 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 depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau institu ţii financiare din străinătate. 

*(gegp,.jjle iadicate sunt: (1) co,st curent sau echivale,zte (inch,siv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri & imestiţii sau echivatente, inclusiv jssduri private & ,pensii sasi alte sisteme cu 
acumulare (se vor &clara cele aJnte a,niluijscal anterior).. 

2. Plasanaente, iaivestiţii directe şi înapranauturi acorlate, ,dacă  valoarei de piaţă  însunaată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

*categoriile  indicate sunt (1) hârtzi de valoare de!inute  (tztlz(ri de stat, certzjicate obligaţivrn) (2) 
acjzunz sau părţz sociale în sDcietăţz comerciale (3) împi -urnutul z acoi date în nurne personal 
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3. Alte active produc ătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

NOTĂ : 	 7 
Se vor declara inclusiv cele aflate în str ăinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă  valoarea însumată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inciusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

VL Cadouri, servicii sau avaataje prnaite gratait sau 4ubveulionate faţă  de valoarcaile piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi coanerciale, regii aUtononae, conapaniiisociet ăţi naţioiaale sazi 
institu ţii publice roniâaaeşti sau străine, inclusiv 1,urse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

*Se  excepteaz ă  de la declarare cadouriie şi trata ţiile uzuale primite din partea rudelor de gradvl I şi al 11-lea 



vII. Veuituri ale declarantului şi ale membrilor să i de familie, realizate în ultimnl an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu naodific ările şi completările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 
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Venituri dinpremiz yi dtnjoeuri de noroc 

7.1. Titular  

7.2. Soţ/soţie  

7.3. Copii 	• / ___________ ___________________ 

S. t Cnfairi din (lIk •VUTS 

8.1. Titular  

8.2. Soţ/soţie  

8.3.Copii  

Prezenta declaraţie COnStitaie act pubilc şi răspund potrivit Iegii penale pentru iiaexactitatea sau 
caracterul inconiplet *1 datdor nien ţion*te. 

Data coanpletării 	 Bâtu 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

SubsemnatullSubsetnnata, 	 -4- 	având funcţia 
de 	(a 	 . 

CNP 	Oo42 f!3 	, domiciliul  

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

ot iti 	 ţiic Lredt,rj1II 
eres 

Unitatea 

	

Nr. de părţi 	Valoarea totală  a 
. 	 . 	 . 

Cahtatea deţinuta 	sociale sau 	parţilor sociale - denumirea şi adresa - 	 . . 	. 
. 	 de acţluni 	şilsau a acţiunilor 

. 1...... 

2. 1...... 

Uiaitatea 
- denuinirea si adresa - 

Calitatea deţinută  Valoarea beneflciilor 
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denumita şi ÎnaUJinţat cictu1ui contiadului 
adresa contaiu1  

. . 

Rudedegtadul I»aletitulatuluj // ,j/ 

y1 
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1/ j/ 

a ă/Asociaţiimi1ia1e/Cabinete / 
Socd4cia1eP)ană izică  

/ 	! / 
hvidua1 cabtea 	socii  

ae1in ăce 

» Prin rude de gradul ise îaţelege părinţi pe Iinie ascendentă  şi copii pe linie desceadentă. 
2)  Se vor dedara nuinele, denurnirea şi adresa beneftciarului decontract uade,prin caiitatea de ţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţia coatracte, aşa curn sunt definite la punctui 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor coinerciale pe arţivai la care declarantul îinpreună  cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin rnai puţin de 
5% din capitalulsocialal societăţii, indiferent de niodul de dobândire a acţiunilor. 

Prezetit2 declara ţie coustituie act public şi răspuad potrivit legii peuale peutru inexactitatea sau 
caracterul incoaaaplet al datclor ancnţiouatc. 

Data couipletării 
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