
Fi 

DECLARAŢIE DE AVERE 

având funcţia 

	

la 	 -c- 

CNP 	 33ţ 7 	, domiciliul 	 / 	 - 

cunoscând prevederile art. 326 din Codut 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. 

Jria au 	ona . (atigoria AnuI 
dobandiru 

. 
uprafaţa 

___ 

Cot- 
_jrte 

N1oiJu1 dc 
. 

(lobandirc  
titularul 

• 
7 ______ 

* 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 men ţionează, 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. 

dria sau /ona €atigoria 
- 

S, nu i 
dobandirii 

upritai 
cota- 

]rtc 

Nlodul Ji 

dohat1ire 
Titularul 

____________________________ ___________ _________ 
- 

________ 
- 

- -•- -•--- 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) casă  de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie. 

*2) La Titular se menţionează, 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 şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Natura Nilarca Nr. dc biic ăţ i Anulde fabrica ţ ie Mou1 de iobfindire 

2. Bunuri sub formă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colecţii de artă  ş i 
numismatică , obiecte căre 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 află  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

Descriere sumară  Anul (iohândirii Valoarea etirnat ă  

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

l 	Ntura bunului 
-. 

instrainat . - 
1)ata 

-. 	.. 
instrainarii 

Pcrsotna i...itti catc s-a - 	. 
instrainat 

Iorma 
-. 	.. 

iustraivarii 
- 

a1oarea 
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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, dacă  valoarea însumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

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

lnstitu ţ i 	uire 
ipuJ ş i adr 	acesta  

i1uti Deihj în 	nul Sdilare k z1 

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

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

NOTĂ : 
Se vor declara in1usiv investi ţiile şi participările în străinătate. 

Einitent titlu/societatea încare peroana cste 
acţion:ar saii asociatbe;.i neficiar (1e îrnpruiliut 

Tipul 
Nurnă rdc titiuri/ 

c()ta dc partieiparc 
V1larea totala Ja zi 

*categoriile  indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, cert/îcate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comercjale; (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 str ăinătate. 

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

Crelitor 	 Contractaf în anui 	Scadeiit la 	 Vakire 

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, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

(ine a rcatlat veiiittil 
sunsavenitului: 
nuincle, adrea 

Serviciul preit!Ct)iectul 
generator tle venit 

Vcnittitaiiul 
î ţcaat 

1. 1. Titular .. 

1.2. Sosoţie  

1.3.Copii v 

*Se  exceptează  de la dedczrare cadourile şi trataţiile 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 veiiiturile provenite din str ăinătate. 

Cine a rea1i,tvcnitul 
Sursi venitiilui: 

l 

Scrviciul prestat/Ohiectul Venitul uiuil 

1. Vizituri din salarii  

l.l.Titular  

1.2. Soţ/soţie  

1.3.Copii  

2. Venituri din activităţi independente.  

2. 1. Titular  

2.2. Soţ/soţie  

3. Venituri din eedareafolosinţei bunurilori  

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie  

4. Venituri din investiţii 	. 	 .. . 

4.1. Titular  

4.2. Soţ/soţie  

5. Venituri dinpensii 	• 	. 	, 	.. 	. 	 . 	 . . ••••••. ____________ 

5.1. Titular  

5.2. Soţ/soţie  

6. Venituri din activităţi agricole 	:• 	 ________________________ ______________ 

6.1.Titular 

6.2.  Soţ/soţie  
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• 	 .. 	(ine a realizat venitul Sura 	enitului: 
Iurne, aJrea generatordevenituicasat 

renitui aiival 

7. Venituri dinpremii şi dinjocuri de noroc 	• 	 •• 	. 	 . 	 .. 	
• 	 : 

7.1. Titular : 

7.2. Soso ţie  

7.3.Copii  

8. Venituri din alte surse 

8.1.Titular  

8.2. Sosoţie _____________ Zt 

8.3.Copii 

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

	

Data completării 
	

Semnătura 

. 	_-t 
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.c, 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

SubsemnatullSubsemnata, 	 z--- 	 , având funcţia 
de 	Ia 

CNP 	2!3 3/,23 	 , dojniciiiul  

eunoseând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în deelara ţii, deelar pe propria răspundere: 

1. Asociat sau acţ ionar  la societăţ i comerciale, corupanii/socict ăţi uaţionalc, institn ţ ii dc credit, grupuri de 
tcreseconoiicpurn ş irnernbruîu ssocia ţ ii., fua*,i 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - 

ţ ii sau alte og:u - 

	

Nr. de părţi 	Valoarea totală  a 

	

sociale sau 	părţilor sociale 
. 	• 	 • 	 • 

	

de acţiuni 	şi!sau a ac ţiunilor , 

Calitatea deţinută  

2. Calitatca de rncrnbru în organie de con(IIlccre, administrare si control-aie sciet ăţiIor cornerciale, ale 
regiilor autonoriie alc cornpaniilor/societ ăţ ilor n s ţionak 	sk institu ţ iilor de Lredit ale grupurilor (11 snteris 
economic, ale asociaiiIor sau funda ţiilor ori ale altor organiza(ii neguvernarnentale:  

Unitatea  
Calitatea deţinuta 	Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa - 
2.1 - 

• 3.Calitateademernhru îu cdrul ociaiilor 	fesionale ş i!sau sindica1c  
r3.1...... 

4 C,alitatca k InLnihru Îfl organck di ionduiir€ administrare si control, retribuite sau iiiretrihiiiti 
deţinutem cadruprtideIor ,pohtice. func ţ ia deţiisut i si densnusrea partdului politic 
4. 1...... 

5.Contracte, inclusiv cele (1e asisten ţă  juri(Iic ă . consultan ţă  juridică , consnitanţă  i civilc, ob ţinute ori aflate 
în derularc in tirnpul excrcit ă rii functiilor, rnandatclor ssu dirnnita ţ ilor puhlicc finan ţate (1e la l)ugtttiI de 
•stat, 1c)câl si diu f()llduri cxterric ori încheiate cu s()ciet ăţ i conivrciale cii capital dc stât sâu tiii(ie statul este 
a.c,ţiea , ar ivajoritar/rninuritar: - 
5.1 Bemficimd cortact 	1nsa 	Piuceduiai Tipul 	Dala 	buta1a 	VaIoaia 
PdÎa 	l 	contialantă 	caseailst 	conliatului 	încheiaii 	contiatului 	totalăa 
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denurniia şi îidinţat conlia.tului conlia.tului 

Titular 	. 

Se 

Rudedegudu1I»a1etitu1an1ui 

Societăţicoma.ia1ePetană flzică  
li a1eCabinde 

iidividua1e, cabineasociate societ ăţi 
civi1epID1siona1e swsocietăţicivl1e 
profestorde  
d şoatăpiDfiadeavocat/Cni2a ţii 
neguva 1eFimdaţii/Asociaţii  

1)Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendent ă  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 ob ţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantul împreun ă  cu soţul/soţia si rudele de gradul I de ţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societ ăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor. 

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

Data completării 	 Semnătura 
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