
DECLARAŢIE DE AVERE 

- 

Subsemnatu1/Subsemnata, 	
/ 

 

de 	 la 

CNP 	
, domiciliul 

,avândfuncţia 

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 ş i copiii aftaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

Adrcsa au /O1 
. 

	

, 	 . 	 . 

	

( 	terii 
. 

Anul 
. 	 . 	 .. 

.doi3andlrli  
SupiIi ţ i 

Cot- 
prtc 

Modul de • 

. 

•.• dobaHdlre.  

• 	 . Tituktru l 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilari; (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 ş i numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

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

Adret 	iu 	.iii 
______________ 	

- 

(.tcgiiu 
.• 	 ••..•. 

AnuI 
... 	 ... 	 ... 

dQb aniiru 

oOo 

. , 

:)Iif.i ţ  
•. 	 • 

(oti- 
pa.rte 

Modul de 
.. 	 • 

•dobaudre 

, 

•. 	 IitUlartiI 
•. 

e~  oe _«À 
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* Categorii!e indicate sunt: (1) apartarnent; (2) cas ă  de locuit; (3) casă  de vacan ţă ; (4) spaţ ii cornerciale/de 
producţ ie. 

*2) La Titular se rnen ţ ionează , în cazul bunurilor proprii, nume]e proprietarului (titularul, so ţul/soţ ia, copilui), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

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

care suut supuse înmatricul ării, potrivit legii 

Natura 	J 	Marca 	Na de bucăţ i Anul de !abracaae 	Modul (1e Jobudire 

2. Bunuri sub formă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colec ţii de artă  şi 
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 afate în proprietate, indiferent dac ă  ele se af ă  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

1)ucricre sumară 	 Anul (h)1)ndîrii 	. . j . ..........Vi1oirei etimată  

111. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro faecare, ş i bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 Iuni 

Natu..ra  bunu!ui 
-. in,traanat 

flata 	. 

- Justi una n 
Jcrsoaaia:eătre ca r 	s-a 

-. 	- an1 raanat 
• 	 • 	 • Forma 	•• 

intraanai u  
• 	 .•. 

il 	IILI 
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Iv. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire ş i investire, 
inclusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea însumată  a tuturor acestora dep ăş eşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau instituţii financiare din stră inătate. 

lnstitu ţia care administreazî 
şi adresaacesteia Tipul Va1tia 1)eschis în anul SolcJ/valoaa e la za 

, 

*categorjile  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, investiţii directe ş i împrumuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Emitent titlu/oiactatea în care persoana 	t€ 
. 	 . 	 . acţionar sau asocaat/beneficiar de iinpruniut TapuF 

- 	- - 
\un1r tk (itluri/ 

... 	aloareatota1a la z 
cota de paricipare  

*categoi iile  indicate suni: (1) 1zâriii de valoare deţinute (titluri de stai, certficate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi soeiale în societăţi coinerciale; (3) îrnprurnuturi acordate în nuine persoiial. 
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3. Alte active produc ă toare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentui a 5.000 de euro pe 
an: 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în str ă inătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achizi ţionate în sistem Ieasing ş i alte 

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

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

Creditor 	 (ontractat în anul 	Scadeut Ia 	 Vaio ii e 

vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă , din 
partea unor persoane, organiza ţii, 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* 

Ciiae:a reă!izat venitul 
. ...•.. 

Sursa 	enituua 
ntiiiicle. :tlresa 

Serviciul prestat/Obectu1 
generator de veiil 

irntul anual 

1.1.Titular _-.. 

1.2.Soţlsoţie  

1.3.Cjj—  

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

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

• 	 Cinea. realizat venitul 
. 	 . 	 . 	 •• 	• 	 •••• 	•....... • 	 ••:•• 	••. 	.•• 

Sursa venitului: 
• : 	 ::. ..... •ad....•;....• 

• 	 numele,resa
. 	

• 

Serviciul prestat/Obiectul 
. 	 . 	 . 

• 	 generator 	
. 	 . 

Venitul anual 
•.incsat 	• 

i. Venituri din salarii  

. 1. Titular 
. 

1.2. Soţ/soţie  9-24.& 

1.3. Copii  

2. Venituri din activităţi independente  

2.1. Titular  

2.2. Soţ/soie  

3. Venituri din cedareafolosinţei bunuri!or.. . • . 	 . 	 . 	 . 	 . 

3.1. Titular  

3.2. Soţ/soţie  

4. Venituri din investitii 	 . 

4.1. Titular  

4.2. Soţ/soţie  

5 	Venituri din pensii 	 . 	
. 	 .: 

5.1. Titular  

5.2. Soţ/soţie  

.6. Veniiuri din activil ţi agricole  

6.1. Titular  

6.2. Soţ/soţie  
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Cine a realizat venitul 
•. 

Sursa venitului: 
Nume, adresa 

Serviciul prestat!obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
incasat 

7. Venituri din prernii şi dinjocuri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie  

7.3. Copii  

8. Venituri din alte surse 

8.1.Titular 

8.2. Soţ/soţie  

8.3. Copii  

Prezenta dec1araie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menionate. 

Data coinpletării 
	

Semnătura 

î............... 



.o. ao 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 având funcţia 
de 	 /j1 	 Ia 	 _____ 

CNP 	domiciliul 	 4/4 
-6 

cunoscând prevede1e art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria r ăspundere: 

1 Asociat sau acţionar Ia societăţi comerciale, 	ompanu/socitati na ţional, instxtu ţii de credit, gx upurx dc 
anteres econonnc, __prcuin şi membru în asociaţix, funda ţii au t1tc organxzaţn 	m neguvernaentale 	- 

ni a ea 
- denumirea ş i adresa - 

Calitatea de ţinută  
Nr. de părţi 
sociale sau 

. 	 . 

de acţiuni 

Valoarea total ă  a 
părţilor sociale 
. 	 . 

ş i/sau a ac ţiunilor 
•_•. 	 6 ă7XAPo,7 __________ _______ __________ 

2 Calitatea de ineinbru în organele de conducexe, admanxstiaie şx control tk sociefà ţaloa comerciale ale 
xegialoi autonoine, ale companxalor/oiet ă tilor iiaţioiiale, ale instxtu ţiilor de crxdil xk grupurilor di iiitiws 
econoxrnc, ale asociaţiilor au fundaţixlor oi i akaltororganiza ţu_neu x x narn&nt xk 

Unitatea 	
Calitatea de ţinuta 	Valoarea beneficiilor 

- denumirea ş i adresa - 
2.1 

3Ulităteade_membruîn eadrul a 	 ionale ş i/sau .si 
3. 1...... 

A. Calitatea de inenibru în xxrxncic (Ii euiuliicerc. administrare ş i eontrol, retribuik saii neretribuiie, 
cletxnute îai cadru partxdeloa polatice, fuiic(a xie ţuxuta ş i denuaixai ea pai tidulua politu 
4.1...... 

5. Contractc, inclusiv cele de asisen ţă  j.üiidiéâ, consultan ţă  jxiridică,consultaii ţă  şi civile, obţinnte oriaflate 
în deru1ai. în txnxpul e:xercxt ă rii faincţ ilor, anandtelor sau deninităţ ilor publxce finanţate de la bugetul de 
tat Iocal ş i dxai fondux i externe orx încheiate cu societ ăţa conxera1e cu capxtal de ,tat sau tii cle statul xste 

acţ iona_majoatar/minorxtar  
5.1 Becian]decontiBct:nxnne1e, 	Instituţia 	Ptxeduraprin f Tipul 	Data 	 Valoazua 
pnurne1e/durnizua şiadzusa 	 conlraciantă 	caiafost 	l conlractLxIui 	Îndi&x&ii 	contrx1ui 1 	tolalăa 
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denumiia şi încredinţat contractului conliactului 
acsa conactu1 _____ 

Tiiular 	. 

Soţ/soţie 	. 

Rude degiadul I aletitularului 

Societăţi comereia1&Peroană lzică  
autorizată/Aciaţii 	mi1ia1e/Cabinete 
individuale, cabineteasociate, societăţi 
civilepnfesionale sau soci ăţi civile 
piofesionale curăspundere 1imitatăcai 
des1 şoarăpnisiade avocat(aniza ţii 
newnameila1e/Funda ţii/Asociaţii2  

D 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 ş i 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 şi rudele de gradul I deţin 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 legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet aI datelor men ţionate. 

Data completării 	 Semnătura 
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