
DECARAŢIE DE AVERE 

Subsernuatul/Subscrnnata, 	 J /c22/Lt,7 	O /e//V 	 , avd funcţia 
4 	 Rţo, 	la  

CNP 	/6 	 dornicilitil 7-- & 	V 	 / lV 

CUnQSCând prevederiie art. 326 din Codul penal privind faisol îu declaraţii, deelar pc proprie r ăspu ndere 
că  îu,prcuuă  cu farniJia deţiu urrnătoarele: 

*1)Prin familic se în ţe1ee soţul/soţia  şi eopui aflaţi în întreţineroa aeestora 

L Bunuri irnobiie 

1, Tereuuri 
NO ŢĂ : 
Se vor declara inclusiv eele afate in alte ţări. 

. ... 	 -. 	cui- 	Modul lv 	. 
di ei au 7Ou 	 i 	 l tul i i ul 

L 

* Caţegoriile indieate surit: (1) agrieol; (2) forestier; (3) intravUan; (4) lueiu de ap; (5) alte caţegorii de ţerenuri 
extrvi1anc, da ă  sc atiâ în oircuitu1 civil. 

*2) La Titular se men ţionează, în cazuî bunurilor propru, numele proprictarului (titularul, soţul/soţia,  copilul), 
iar în çazul bu.ri1or în cQproprietate, eotaparte ş i numele eoproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor dcclara in1usiv çele aflate în alte ţ ri. 

Adt e 	O*14 ( itvgoi ii . 11prifd ţ  
Ci- 
jit 

Jodul dv 2 Ti,
t,ai ul 
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* Categoriile indicate sunt: () apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie. 

*2) La Titu1r se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în cQpropriette, cota-parte ş i numele CoproprietarilQr. 

I. Bunnrj mQbile 
4utovehicu!e/autoturjsme, tractoare, rna şiiii agricolc, şalupe, iahturi ş i alte mijloaee de transport 

eare siit supise înmatricul ării, potrivit legii 

Nturi 	 lii Ni 	u 	l ţ i 1u1 de 	&,i lui (Je du 	L 

2. Bunuri sub formă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art şi de eult, eolecţii de artă  5i 
nn.. isrnati ă, obiecte care faç parte din patrimoniul cultural naţ iQnal  sau universa!, a căror valoare 
îusumată  depăşete 5.000 de euro 

NO ŢĂ : 
Se voi men ţlQna toate bunurile a11ate în propriette, indiferent c1ac ele se af1 sau nu pe teritoriul României 

1a 	nnt1 dec1rrji. 

uuI dQbândirli V1oa 	timit 

111. Bunurj rnobile, a căror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro flecare, i bunuri iinobile îns ţrăinate în 
uiţimec 12 luni 

iatura bunului Iini c(re erc 	-i Foriiu 
vi 

- - 
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IV Activc financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalcnte de economisire ş i investire, 
inclusiv cardurile dc crcdit, dacă  valoarea însumată  a tuturor acestora depăşeşte 5,000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor declara inelusiv cele afate în b ănci sau institu ţii financiare d1n străinătate. 

ustitu ţiacre ad ştriii 
drc 

I)hi 	îi 	ţ nuI ok1 	l! zi 

*categoriile  indicate sunt: (]) cont clrent sau echivclente (inclusiv ccird); (2) depozit bancqr sau 
ephivalente; (3) foi?duri de investiţii sau echivalente, inplusiv fonduri privcite de pensii sqj al ţe sişt.e cu 
acumulare (e vor declara ceie ajerente cinuluijiscal anţerior). 

2. PJasamente, inveti ţii dircete şi împrumuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturor 
aceştora depăşcşte 5.000 de euro 

NQTĂ : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi partieipările în străinătate. 

Eiuitcnt titlu/societatea în care pei oana este 
acţiouar sau 	ociat/benefieiai de împruinut Tipul 

1umr de titluri 
110 	I(d t0Ît4 14 M 

cota dc pai ticpar  

z• 7 ______ 

*Categoriile  indicate sunţ: (1) hârtij de valoare deţinute ( ţiţluri de sţaţ, certjficate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale, (3) împrumuturi cicordate în nume personal. 
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3. Alte active produc ătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc ecJLva1entu1 a 5.000 de euro pe 
an: 

, 	 . 

.- 	 . 

.................__.- 	...... - ,,,,..,.,r ....................................................... 
NOTĂ • 
Se vor declara inelusiv eele aflate în ştrăinătate. 

V. Datorii 
Debiţe, ipoteci, garan ţii  einise în beneficiul zii*ua ter ţ, buuuri aebizi ţionate în sistem Ieasing şi alte 

asenea bunuri, dae ă  va Joarea însuiva ţă  a tuturor aeestQra dep ăşeşte 5.00Q de euro 

NOTĂ ; 
Se vor declara inel ţisiv pvivele f1nan0are aeumulate în str ăinătate, 

CoflriCtt ïli a.u.1 Scadv ii t W a1oare 

VI. Cdouri, servieji sau avan ţaje primite gratnit sau subven ţionaţe faţă  de vaJ(area de pia ţă , din 
pai tea unor persoane, Qrgalilza ţli, societăţi comerciale, regu autonome, coiupanzi/societ ăţ z flaţlQnaJe san 
institu ţu publice ronne şti sau străine, inclusiv burse, çredite, garanţii,  decontări de cheltuzeli, altele deet 
eeJe ale a ngajatQru!iji, a c ăr.r,  valoare individuală  depăşete 500 de euro 

. 

Cine a i . tl,t ţ t 	enitul Sursa venjtzilui; 
nuiuele, adrçsa........ 

erviiu1 prc tt!Ubcc ţ aij i ţu1uF 

... 	uziit 

1,1.Titular 

.... 	giJeraiQ.r t1 	ciu ţ . 	...... 

1.2. Soţ/soţie 

______ ..  

*5 excepteaz4 de la declarape cadourile şi trataiile uzuale prirniţe din parlea rudelor de gradul 1 şi al 11le 



VIL Venituri alc declarantului ş i ale membrilor săi de familie, rea1izte în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modifie ările şi completările ulterioare) 

NOTĂ : 
S 	or declra inlusiv veniturile provenite din str ăinătate, 

Ciue a iea1iz ţ  venitul 	
SuiaveniuJui 	 iiiu 
iuine1e 	dve 

1. Venitur/ din salarii  
1.I.Tituir  

1.2 So ţ/soţie  

13,Copii ,... 

2 V;uturi din actvzt ăţi independente  
2.1.Titu1r  

2,2 Soţ/soţie  

3 Venitu; i an edareajolosinţei bunur;lor  
3.1.Titulr  

3 2 Soţlsoţie  

4 	Ven;turi dzn investiţz;  

41 Ttular  

4.2. Soţ/soţie  

5. Vitwi dinnii  

5.1.Titu1r  

52 Soţlsoţie  

6Ven;tu; i dili ac.tivităţ;agrtcole  
6.1.Titulr  

6,2. Soţ/soţie 	. 



ura ven ătultii 	ervicwlpi estat/obiectuieiutu1 tUUti 

l(i,I trevet 	caş  
7Vemturi dznpremu w dinjocuri de noroc  

7.1. Titular  

7 2 So ţ/soţic  

7..Copii 

8 Verizturz din alte sure  
8.1.Tjtar  

8.2. Soţ/soţie  

83 Copii 

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit legil penale pentru inexactltatea sau 
caracternl incornpict aI da ţelQr rnen ţionate. 

Data eQrnp1etrii 	 Semnătra_ 

2ot 
! ! t • t t! ! !!! • *t! • tt t ! t !tl!!. 	 t,, ! *t! ttt l t ! t ! !tt !J t t 	t 
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73C 	ao 

DECLARATIE E INTERESE 

Subsemuatuj/Subsemnata, 	 , avnd funcţia 
de 	 Ja  

CNP 	16 	ţ 	3 	O , domiciliul 	 J7 	 IvIe ,  3 ïq 
/bt 	/ 	7 

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

;1. Asocia.t sau ac ţionar la scităţi •comerciale., companii/socictăţi na ţionale, institu ţii de 	redit, gtupuride 
inter 	__econontc, piecum şimeinbru în asocia ţu,fundaţii sau alteoigan.iza ţn negu.eraiaiucnta1e 

Unitatea 
. - denumirea şi adresa - .._- 

. 	. 
Calitatea de ţinuta 

Nr. de părţi 1 
. 

sociale sau 
. 

de acţiu 
.
._- 

Valoarea total ă  a 
. 	 . 

parţilor sociale 
. 

şi/sau a acţiuni!or 

,- 
2. 	ilita1ca Je nienibru în oranele de coiiducei-c, adiuiuistrare si coiitrol ale societ ă tijor coiHcrciaIc, aie 
rg-,i,1r 	iignnnits 	iIi 	 1inniIg 	int 	i. 	iIr tt 	ert 	ih 	o,iiniiri1ir 	inirp 

. (onomlc,41e asocia1iior  sau_funda ţiilor ori ale aior (aulla11J negurnamentak  
Unitatea 	 . 	 .- 

	

.. 	 Calitatea deţuauta 	-aioarea beneficiilor 
- denumuea şI adresa -  

2. 1 ......  

3 ( alitatead. eib uîuiat1ruI onate saJ iu indic ile 
3.1 	 ţ j 	/f  

4. ,litatca de iKiefll1)FU Îll 	de Cli(IilCcFC. a(Jfl1iflitrarC l conlrol, rctrilniiic NU ncrutribtiic. 

"

ute 111 	iIiiil partl(h.lOr polatic. fiiii.i 	k tiniit i i kniiniii . i p u ti 	ua 	- 
41 	 .- 	 . _..- 

5. Çontrqctc,Jvçlwîh e1c I 	isicaadi.t .oiultan ţă  t iiJii ă, con iiltan ţ i şj ctvde, oI ţnii ăt€ oraf!afc 
în le 	Jai î»-a J»-t n1  crcril! -, 	inaiie1oi su d.iiirii1dor j ihhcc fivaii ţate fléAa 	a1a11 de 
ta, 	 iiili ii »i ii n( 1 	<Jate ai socic1 ţ i ceai .i1... 	c ipii l k »tat ai Cr . ta(t LC 

5.1 B»e 	ulc 	o1nid 	Lrituţia 	ivaajr . Tipa: 	, 	Data 	 VaIoaiia 
uurne1dnasJ 	 caiafost 	-j 	îndaeii 	co.ï-rxi»h 	ktAâa 



ÎCRX 

aca 
1itiai 	

. 

Sosoe . , 

Rude degdu1 17aletitularului 
 

Soci ăţi comia1e/Poană 1zică  
autorizată/AsociaţiiiimiIia1e/Cabinete 
individuale, cabineaciate, societap  
civi1epioiska1esau &ciet ăţi civile 
psiona1ecu răspundeze Iimitatăcaze 

> Prin rude de gradul Ise înţelege părinţi pe linie ascendentă  şi copii pe Iinie descendentă . 
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa benefciaru1ui de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul, 

so ţuL/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contracteie 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună  cu soţul/soţia şi rudele de gradul I de ţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. 

Prezenta declara ţie constituie act public şi raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul inconiplet aI datelor men ţionate. 

Data completării 
	

Semnătura 

2f 
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