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DECLARAŢIE DE AVERE 

SubsemnatuL/Subsemnata, 	 J  --1 	 1L-i 	 , având funcţia 
de 	 • 	 la 	/ 4 T ow pi 

CNP 	2P10 	 , domiciliul 	 S , 	 G// PE7Ju , 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  împreună  cu fami1ia 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 af1ate 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, dacă  se af1ă  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 af1ate în alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de Iocuit; (3) cas ă  de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie. 

*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. 

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 
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2. Bunuri sub formă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colecţii de artă  ş i 
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 af1ă  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

l)escricre NII niură 	I 	An u l (lobăndirii 	1 	Vuloa rea esti inată  

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 ş i 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. 

1 iititutia ca re 	1niiiitreat 	
1 	

uta 	1)ecliis în aii til 	oId/valoa re la ti ş i adrea auesteia 

*categoriile  indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investi ţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijîscal anterior). 

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

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

Fnitent titlu/societatca în care persoana este 
cţiun r sauasociat/benefaciar de ini.ruinut 

. 
1  ipul 

uniă r de titluri! 
cota de particlparc t1oir. i tt il 	l 	n  

*categoriile  indicate sunt.• (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certjicate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 
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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 terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

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

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele f1nanciare acumulate în str ăinătate. 

(reditor 	 Cntractat în anul 	caJeu 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, companii/societ ăţi naţionale sau 
institu ţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

(ine a rcahzat vcnitul ura vcnit ţilui: 
nurncic, a(lrva 

criciu1 1)rtat1Obiectu1 
generator Je venit 

Vcnitul anual 
îiicasat 

1.1.Titular  

1.2. Soţ/soţie 

1.3.Copii 

*Se  exceptează  de la declarare cadourile şi trataiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea 
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vII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ările şi completările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate. 

- 	

. 	 Suri vciiitului: 
( iric 	i rciliit 	cnitul 

nuincle, adresa 
Serviciiil prestat/Obictul 

ciierator dc vcnit 
cnitii1 aiival 

.uicasat 
1 	Venituri din salarii 

1.1. Titular  

1.2. Soţ/soţie  

1.3. Copii  

2 Venituri din activztăţz zndependente  

: 	:::::ie  

3 Venituri din cedareafolosznţei bunurilor  
3.1.Titular  

3.2. Soţ/soţie  

4 Venituri dzn investi ţzz  

4.1.Titular  

4.2. Soţ/soţie  

5 Veniturz dinpensii 	 /  

5.1.Titular  

5.2. Soţ/soţie  

6 Venituri din aclzvzt ăţi agricole  
6.1. Titular  

6.2. Soţ/soţie  



sursa 	ciiitiilui: (.iiic a rcilu:it veiiituj 	 .•. .umdresa 
SeîviciuI prestatiobiectuiVenitul 

• eicrator..e venit 
aiiuil 

ncasat 
7 	Venituri din piemii yi dinjocuri de noroc 	 .. 	 .:..... 	 • 	 . 	 •• 

7.1.Titular  

7.2. Soţlsoţie  

7.3. Copii  

8 Venilurz din alle surse 

8.1.Titular . 

8.2. Soţ/soţie  

8.3.Copii  

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

Data completării 
	

Semnătura 

i..... 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata 	 ,//] 	 ______ . având functia 
de Oo /j 	 Ia 

CNP 	/3 / 39 	 , domiciliul 

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

l 	.U(ilt sau i(.iUiHI li (J(.1(.t ti lUfll(.1 (.1 ilc (.(JlflpcIfl)l/SOCICt i U l ţlonaIc it ă titu ţiidecredit, gt upui id 
inter s econo.niîprecu.tn ş i niemliru în asoci ţii, funda ţii 

uni a ea 
- denumirea şi adresa - 

sau alteorganiza ţii ntgivernamenta1u: 	- 

Nr. de părţ i 	Valoarea total ă  a 
 
Calitatea de ţinută 	sociale sau 	părţilor sociale 

 
de acţiuni 	şi/sau a acţiunilor 

2. Calita l ea Jc niembru în 	igtncic dc conducerc, a dministrare si vonlroi 	ilu sUCiCtă i1ur comcrciilc, ale 
t tii1oi 	iutOnonit. 	ik i.ornp ill1llor,o11t.tă (ihJr fl ttltJHJIt. 	ale intitti ţ iilt ă i 	(1(. & r1d1( 	tli 	t UU1 iloi 	di 	tIItl rt.s 

OflOifllt.... ak asoc ăaţaalur au fuatd&ţialor ur ă  ale alter onIzaţu_aiegu.ernainenta1 
Unitatea 	

Calitatea deţinuta 	Valoarea beneficiilor 
- denumirea şi adresa - 

2.1 ......  

1 	. ă 	t 	cl, 	i n g.cr1 rr l  

S 	 € l40 	 i 	o 4 

-l. (ilitatca cic inciii hru în oranele (lc voiiditcerc, adiiiiiiistrare i cuntrol, rctril)tiile sau iierciribuic. 
(li ţ lr)utiîn cadrulj) irtidcluipulitit. fnnc ţiiJt ţ iuiiti si knuniit iapl tldUlULpulltit. - 	 - 

4.1 ......  - 

. Contracte, iiiclusiv ccle de aiten ţă  juridică , consultan( ă  juridică , coiisultanţă  ş i civilc uhţin:Ht.e ((ri allate 
iii clerulai (. iii tininiil iercitării functiilor inandatelot ,au demnitătilor DUbliCe fivatita te dc Ja t)ut..tul (11 
slat, local i (liIi foiiduri externe ori înclieiate cu societăti comerciale cu capital de stat sau unde s tatui cstu 
acţiona r rnajoritartu i n ( Jrita r: 	

... . . 	 .. ... ... 

5.1 Beneticiaiulde mtat nme1e, 	J 	Instia 	Peciuiai 	Tipul 	Dala 	Dutata 	Va1oaia 
pi nume1eiiaiadtsa 	l 	contnant 	caiafost 	contiactului 	încheiii 	conliactului 	lotalăa 
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dniiaşi încidinţat conItu1ui contnctu1ui  
adresa con 

Titular 	. 

Soţ/soţie 	. 

Societăţi comena1e/Peioană 1izică  
autorizată/Asociaţii ili1ia1e/Cabinete 
individuale, cabineteasociaie, societăţi 
civi1episiona1e sau societăţi civile 

des1 şcpisiade avocaQanizaţii 
neguvamta1e/Fundaţii/Asociaţii2  

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

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

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

Data completării 
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