
eeci, ue 
DECLARAŢIE DE AVERE 

SubsemnatuLSubsemnata, 	7077ţ cH 	 . 	 , având funcţ ia 
de 	 Ia U 	Ti(tUL ,C2/ 

CNP 	, domiciliul 7cci, 

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/soţ ia ş i copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

Adresa 	ui iu i Categoria . 
Anul 

lobandirii. 
. 
iprifi 

(oi- Modu-ide- 
dobaulare ..  

Titul u ul 

- 
--- 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) Iuciu de ap ă ; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă  se af1ă  în circuitul civil. 

*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. 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări. 

- 
ai zon Categoiia 

AnuI . 
dobandaiii 

Supralata 
Cota- 
prţe, 

Modul de 
dobandire. 

Titularul 

-- - - 

I_ 

1 



* Categoriile indicate sunt: (1) apartarnent; (2) cas ă  de Iocuit; (3) cas ă  de vacan ţă ; (4) spaţ ii cornerciale/de 
prod uc ţ ie. 

*2) La Titular se men ţ ionează , în cazul bunurilor proprii, nurnele proprietarului (titularul, so ţul/soţ ia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele copropiietarilor. 

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

care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii 

Natura 	j 	Marca 	Nr de bucăţ i 1 Anul de fabt ica ţie 	Modul de dobândire 

2. Bunuri sub formă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colecţii de artă  ş i 
numismatieă, obieete care fac parte din patrimoniul cuitural na ţional sau universal, a căror valoare 
însumată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor men ţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă  ele se af1ă  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

lhi kt . iiiii ir i 	 Anul dobândirii 	 Valmarca iiiiiată  

- 

111. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 

Nata buuu1ii 
instraanat 

Dal 	Persoaiia că tre 
iartraiiiarii l 	instrainat 

Fornit 
.. instiaaaarti 

- - aloarca 
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Iv. Active financiare 

1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire ş i investire, 
inclusiv cardiirile de credit, dac ă  valoarea însumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

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

1ntitu ţia care admjnistrează 	
Tapul 	Valuta IDèschisînanull 	So1d/ aloarc la zi şi adresa acesteia 

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

2. Plasamente, investi ţii directe ş i împrumuturi acordate, dac ă  valoarea de pia ţă  însumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

	

- mitent .tit1u/societata Wcare persoana este 	•. 	 •. 	 •Numă r de••.tjtluri! • 
. 	...... 	• •. .. . •. . 	Va1oarua olal l , i 

	

aetîonai-sauasocial/be eficiar cle imprurnul 	 cota dc part1•!pare 

*calegoriile  indicate sunt: (1) hârtii de valoare deiinute  (titluri de slat, certficate, obligaţiuni), (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordale în nume pei-sonal. 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc eclaivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

NOTA: 
Se vor declara inclusiv ce!e aflate în str ă inătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achizi ţionate în sistem leasing şi alte 

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

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

a editor 	 Contractat în anul 	Scadent la 	 Valoare 

--- 

---- 

-- 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă , din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciaje, regii autonome, companii/societ ăţi naţionale sau 
institu ţii publice române şti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

( inc 

1.1.Titular 

iir,a vnituiui 
ntinaele, adresa - 

er 	i 	iu l p, it 	I/( )biectul 	- 
generator de veuit 

Venitul anual 
încasat 

1.2. Soţ/soţie 

1.3.Co ii 

*Se  exceptează  de la declarare cadourile şi tralaţiiie uzuale prirnite din paltea rudelor de gradul 1 şi al 11-lea. 

El 



vII. Venituri ale declarantului ş i ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal îucheiat 
(potrivit art. 61 din Legea ur. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ările ş i completările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ă inătate. 

Cine a reă lizat venitul 
J 	.Şursavenitului: 	. ... .. 

nuinele, adrea 
Serviciul pr.estat/Obiectul 

generator de venit 
Venitul anual 

încasăt 
1. Venituri din..alai  

1.1.Titular  

uci 5/ 	e&em, 
1.2. So ţ/soţie  

1.3.Copii  

2. Venituri din activităţi independeiite.  

2.1.Titular  

2.2. Soţ/soie  

3. Venituri din cedareaoiosin ţei bwmrilor 

3.1.Titular  

3.2. Soţ/soţie  

4. Venitzri clin investi ţii 	 . 	 . . 

4.1.Titular  

4.2. Soţ/soţie  

5. Venituri dinpcnsii 	. 	 . 	 . ••. 	 . 

5.1. Titular  
ţ,  

5.2. Soţ/soţie  

6. Venituri din ac1ivif1iagricole 	.. : • • 	 .. 	• 	 • 	 •• 	• 

6.1.Titular 

6.2.So, e  • __________ _________ _____ 



Cine a reaiizat venitu ă 	 Sursa venitului: 	Serviciul prestat/obiectul 	Venitui anual 
Nume, adresa 	 • generator de venit 	] 	încasat 

7. Venituri din premii şi dinjocuri de noroc 

7.1.Titulat 	 __ 

7.2. Soţ/soţ ie  

7.3. Copii  

8. Venituri din alte surse 

8.1.Titular 

8.2. Soţ/soţie  

8.3.Copii  

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

Data completării 	 Semnătura 

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



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatui/Subsemnata, 	7O 7J- -f7L 	\ţ4_ 	,E 	 • 	, având func ţia 
de 	la U4T r1c( 	C/C( 

CNP 	2j o4 // 30 	, domiciliul 76j C  
le 
cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere: 

1. Asociat sau ac ţiouar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţioaa1e, instittiţii de credit, grupuri Je 
interes cconoinic, precum şi inembruîn asocia ţii, tanda ţii sau alte or2aniz'  

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea de ţinută  

Nr. de părţ i 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea total ă  a 
părţiior sociale 

ş i/sau a acţiunilor 

2. Calitatea de ineaubru în orgaiiele tic coiiducere, adniinistrarc şi control alc societ ăţilor coiuercîa1, ale 
regaiior autouome, ale compaziu1orhocaa ţ 1or naţaoiaale, ale institu ţialor dc credit, alc gnipin-ilor dé uiteres 
coaaoznic, ate asocia ţnlor 	ă  fuaidaţailor ori ale altor orgaanza ţaa negu eraiaaueaatale 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Caiitatea deţanuta Valoarea beneficiilor 

3. Ca1itateaiii nacinba 	îll cadrulasociaţiilor_profesiona1e şi/au sindicale  
,/ 	/7JCuC 

- 

- 

4 	Calitatea di. 	ininbru ÎI) organele (11 (ouducere, adiuinistrare ş 1 LontIol 	ILtrlbulte sau neretaabuite, 
deţinute în cadrul partidc10 	p1ttace func ţia deţinntă  ş i denaiiiiii i ă 	ii lidului poiati ă. 

- 4.1 .. 

5 Contracte, M: CIUSIVV ceie de asistenţă  JuridlLă, conultau ţă  juridică, consu1tanţ  şi civile, obţinutc ori afiate 
în derrilaac în tarnpul exerc)t ă rii funcţiaior, naandatelor sau deanziit ăţalor priblicefinaaiţate dc Ia bugetul de 
stat, Lotûl. şi dan foiadui i cxterne ori încheaate cu societita comerciale cu capital de stat sau uiade tatul cste 
2cţaonar majoritar/niinoritar  
5.1 Beficiau1dct:ne1e, 
piurne1e!dumiaa şi adrsa 

Inslituţia 	uzanj 
contiactantă 	cane a fost 

Tipul 
contiactului 

Dala 
încheii 

Duiata 
contiactului 

Vu1oaa 
totală a 

1 



denumiia şi încidinţat ctu]ui contiacnui 
adnsa contiaciui  

Tiiuiar 	. 

Soţ/soţie 	. 

Rudedegtadul Ia1etituIanj1ui 

Soci ăţi comeiia1e/Persoană  fizică  
autorizată/Asociaţii ămi1ia1e/Cabinete 
individua1 	cabinete asociate, societăţi 
civilepiofesionale sau societăţi civile 
profésionale eu râspundere 1imiiatăcai 
des şoaipisiadeavocat/ckniza ţii  
neguveiiame/Fundaţii/Asociaţi 

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe Iinie ascendentă  ş i 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 ac ţiuni Ia care declarantui înipreun ă  cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social ai societăţii, indiferent de anodul de dobndire a ac ţiunilor. 

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

Data coanpletării Seinnătura 

............ F 	. 
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