
DECLARAŢIE DE AVERE 

SubseffinatuUSubsemnata, 	jen c,  t ,  având functia 
de 	la E. 2 
CNP / ţd/ 1-3 / , domiciliul 	 e1kw,/ 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  împreună  cu fami1ia 1  deţin următoarele: 

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

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) Iuciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă  se af1 ă  în circuitul civil. 

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

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele af!ate în alte ţări. 

Cot- 	i,iliil j 	- 
Adresa sau zoia 	Carii • 	 . 	l lrHlaruJ 

ilobaudrt 

14Ă  
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* Categoriile indicate sunt: (]) apartament: (2) cas ă  de locuit; (3) casă  de vacanţă: (4) spaţ ii cornercialelde 
producţ ie. 

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

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

care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii 

- 
- Na(ur:i 	 Marca 	Nr. de bucăţi AnuI de fabric.ziic 	[Iodul lvdobândire 

/ 

2. Bunuri sub fornaă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colec ţii de artă  ş i 
nuinisnaatică, obiecte care fac parte din patriinoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare 
însuznată  depăşeşte 5,000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă  ele se af1ă  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

111. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstră inate în 
utiine1e 12 luni 

i-. 	niini:lui 	• czia cătic ctiv 	-i 	• • 	orm 	• 

• 	- 	 - 	-• l 	 - 	-• 	 • 	- . 	. 	- 	- 	 • oa 
ini 	tui 	1 i i -traiiaru , 	 .iitraiiza; 	: intrti. rit 

-__ 
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Iv. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forine echivalente de economisire şi investir 
inclusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea însumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor deciara inclusiv cele afîate în b ănci sau institu ţii fînanciare din stră inătate. 

Institu ţia care admiiaisireaza 
- 	Tipu1 	VaIUta Deschis în tnul 	Sold/aloare la zi şi adresa acesteia  

*categoriile  indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card),• (2) depozit bancar sai 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme ci 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anterior). 

2. Plasamente, investi ţii directe şi împruniuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturoi 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Emitent 1itu,eief:tti în rr ;rui etu 	. 	 urnr  
. 	 l ipul 	 . ; 	 li,trut iui..iLila ii 

it.ţiotiar ai tut- i( bi. uefiti ir dt iu&pi u iuul 	 ... ot .i tle_partietipari - - 

-Ş-- - 

-. 

... . 

*ca;egori;le  incicate szinl: (1) hcîrtii de vaioare deţirnile (lilluri de stal. certjicate, cbligajiuni): (2) 
acţizmi sczr p ţi sociale în societăji cornerciale; (3) îrnprumvlurî acordiIe în rnirne peisonal. 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, eare însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

NOT Ă : 
Se vor cieclara inclusiv cele aflate în stră inătate. 

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

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

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

Credator 	 Cra ontctat îai aiaail 	Scadeaat Ia 	 Valoare 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă , din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companiilsocietăţi naţionale sau 
institu ţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

(i 	reaIizii 	
Sursa enituhii: 	!crviciu1 

nea 	
prvat/Obiecln? 	vQjtUI anual 

cucritoide enit 	 încasat 

. 1. Titular  

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se  exceptează  de la declarire cadourile şi trataţiile uzuaieprimiie din partea rudelor de gradulI .i al 11-le. 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de fainilie, realizate în ultiinul an fiscal îucheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ările şi complet ările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

. 	 . 

Cnie a reaiizat venitul 
Sursa veuitului: 
numele, adresa 

Serviciul prttat/ObiectuI j 
. generatr de 	nit 

Venitul anual 
ineasat 	- 

/. Veniîuri din salarii  

1. 1. Titular J17€V0Z. $9//l /d 	// , 

1.2. Soţ/soţie  

13. Copii  

2 Vernturz dzn actzvzt ăţz zndependente  

2.1.Titular  

2.2. So ţ/soţie  

3 Venzturz dzn cedareafQoszn ţez J.naiurdor , 

3.1.Titular  

3.2. Soţ/soţie  

4. Venituridinivestiţii. 	 :.: 	 .... 	 •••: 	::. • 
	 .....••:. 

4.1.Titular  

4.2. Soţ/soţie  

5. enzturi dinpensii  

5.1.Titular 

5.2. So ţ/soţie  

6 Jenziurz dzn actrzrăţz arzc1e  

6.1.Titular  



Cine a realizat ienitul 
Sursa venitului: 
Nuine, adresa 

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
incasat 

7. Venituri din preiliii şi dinjocuri de noroc 

7. 1. Titular  

7.2. SoţIsoţie  

7.3. Copii  

8. Venituri din alte surse  

8.1. Tituîar 

8.2. Soţlsoţie 
 

8.3. Copii  

Prezenta declaraţie constituie act pub1ic şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incoinplet al datelor inen ţionate. 

Data completării 
	

Semnătura 

—7 
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DECLARATIE DE INTERESE 

Subse atullSubse nata, 	C/R/1 	 , având funcţia 
de 	Ia  

CNP ééM40C Ă 	 , domiciliul 	 ÎZ 

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

1. Asociat sauacţienarla 	 /soietăţi iiaioaale,instituţii de crdit,rupuri de 
ineres e 	irecuin şi iaenibiu în aşociaţii, u aţiisau  alte 	au 	,vernanataIe:. 

ni a ea 
- denumirea ş i adresa - 

Calitatea deţinută  
Nr. de părţ i 
sociale sau 

. 	. 
de acţIunI 

Valoarea total ă  a 
părţilor sociale 
. 	 . 

şi/Sau a acţiunilor 
_____ 1.1 ...... . 

2 CaIitatea de iuenabri în oraiieIe id coniucere aiiiiiistrare i eoiitrol aIe soci ăti1or coiiierciale. aie 
regi1or aatoaoue, ale conipaiii OrJsoletăti1or naţioi 
cononic, aleasOiaţiîIor sau f aIor ori a1entor 

Unitatea 
- denumirea si adresa - 

2. 1...... 

iJe ii iiiihr ilv ereilit, ale griipiirilnr Ie interes 
nr,.iii neHVefllHitH1ale:  

caiitatea deţinută 	Valoarea bcrieciilor 

3 Ca1iatca 2e aiaia1ru îai cauI asoc ţai1oi profel(nae şi 	nicaIe  
3.1 	 ,A24  e- 

4. C lititi.i dv mem bru în organvle th? Cfllll Iiivvrv. :itlin ili iJ r.i rv i contvol. retribuitc 	iu neril ribii ite, 
detnute in 	 fun ţia dLtanuU i ItniunircrluIiiip1itai. 	-- 
4_ 1 	 - 

__... 
5. Contracte, inclusiv cele de asisten ţ  jiaridică . consultanţă  juriică , 	su1taii ţă  şi cisile, ohţiiiute ori aflate 
îr dvrulare Î!i timpul crcitării fuucţiilor, iiiandatelnr sau d vinnită ir pul.Iice finanratv [ Ja buvtiiJ dc 
slat. lncal i din foiiduri externc ori încheiate iia icieti voiuerciajc iu epital dc stal u uuile .titul estc 
Ic.ii)n:arnIajoritar/rninoriar-- --- - ----- -- 	 : 
5.1 Le,1decocnire. 	JniiuIi 	 &1 ?re.ii in 	Iiul 	I).i1 	i 	Eh:rdi..i 	Woarea  

ca 	 iilconu1.ii 	tYààa 
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deiiiia Si il -n-edillal coniru1u 	: 

adia 	conljactul  

Rudedeg!aclul I»alelitulanjlui 

Societăţi coia1e/Peiariă izică  
autu/Acia ţii 1ni1iakCabiae 

easociate, societăţi 
civi!e psiona1eu societ ăţicivile 
pnfesakcurxiei1tatăcate 
dDsiadeavocaf/cnizaţii 
ngumna1e/Fuudaţii/Aaxiaţii  

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreun ă  cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor. 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet aI datelor men ţionate. 

Data completării 

MME 

-, 
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