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Subsemnatui/Subsemnata, 	 1iâ - 	 , având funcţia 
de 	Q) ţ 	-k 	/1 	 la 

CNP 	 _______ ,domiciIiuI  

cunoscând prevederile art. 292 diÎ Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie r ăspundere 
că  împreună  cu famiIia 1  deţin următoarele: 

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

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări. 

j)n . 	.. 
obanru 

u nrt . 	1 itu1riil 
prtc 	dobant1re  

* 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  ?lTitular??  se rnenţiorlează, 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 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele af1ate în aite ţări. 

Ad re teori Anu . 	. . u pr 
Co- . 

(l)aJlrc - 
,.. 	 2) I 	ţ t laru l 

/ - ,, 



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  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. 

[I. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma ş ini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Marca Nr. (1e bticii \nul (Ic tbrici ţ ie 1otul Jc dobânJire 

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 ţionai 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 

Ia momentul declar ării. 

Dccricrc sumarù ;\ntii (Iohân(Iirii Vaoa ţ ca eimit ă  

/ 

111. Bunuri mobile, a c ăror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 Iuni 

Personi c ăţ re cire -i 	Iorrna 	-- - -- 

înti ăintîistrăină tii 	îutrăint înstràinârii 
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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, dac ă  valoarea însumată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

1listitu ţi 	clrC 
51 adre sa  -- 

Tipui Vluti Deschis în anul oi,1v1ore la zi 

/ 

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

2. Plasamente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dac ă  vaioarea de piaţă  însumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

T 	l nitent titlu/societatea în 	pi 	jt(tc 
ctionir 	uciit/bencfciircJeiniprurnut 

[ipul 
Nutuiik tlthlI . 	. 	oiei tolilt li zi 

 tt (1C prt1Vlp1rC 

*categoriile  indicate sunt.• (1) hărtii 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 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 dep ăşeşte 5.000 de euro 

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

- 	 - 	.- --------. .- 	
- - -- 1 ---- 	-- -------- -- -.-.-- ----- 	-------- - 

(reditor 	 ( on truc ţ tt în in 111 	Scdciit Li tlotre 

vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de pia ţă , din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româueşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuaiă  depăşeşte 500 de euro* 

(ine 	i i 	liit 	eniul iir 	i iiiuhii 	- i r 	iwl prit iti(Jbiiito 
. 

ener tor de 	eit 

tiittI 	nu tl 

IU asa.t 
1.1.Titular 

-. 

 

1.2. So/soţie 

1.3.Copii 
 

*Se  exeeptează  de la declarare cadourile şi trata ţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea 

4 



vII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările şi completările ulterioare) 

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

(in 	a rcilizit vcriitiI 
enituui: 	crviciul 	 ViiittiI antial 

cterito 	k vrtit 	int 

1 Venitui i din salai u 

1.1. Titular  

.• 

1.2. Soţlsoţie  

1.3. Copii 	 (?  

.. 	
c 	 •/ 

2 	enitw z din aclzvztă(z ii2dependenie 	 / 

2.1. Titular 	 • 	O 

2.2. Soţlsoţie  

3____Veniturz_dincedarea folosznţci_bunuriloz 

3.1.Titular  

3.2.Soţ/soţie  

4__Venitu)ez_din_znvesliţu  

4.1.Titular  

4.2.Soţ/soţie  

5 Veniturz_dinpenn  

5.1.Titular  

5.2.Soţ/soţie 	 ţ/ 

6____Venilurz_din_activităji__agz icole  

6.1.Titular  

•6.2. Soţlsoţie  
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C inc i rciltiit vcnitiii 
1ld 	eiiitukii: 	ferviciulprctaiiibicctul 
-
" Uïtie, adresa  

Vcnitiil anual 

7 Venitwi chnpiemn şz dinjocurz de noroc 

7.1. Titular  

7.2. So ţ/soţie  

7.3. Copii  

8. Venituri din alte surse 

8.1.Titular .:..••-- _____________________ ____________ 

8.2. So ţ/soţie  

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 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

SubsernnatuUSubsemnata, 	(CkiJJ\ ~iOLUO, Lt3 t 	 având funcţia 
de 	 la 	I1 7 

CNP 	2C 	
, domiciliul 	T&-c.O 	j. 

ţ 	(jL 

preveder1e art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere: 

- 1. Oil it sau .i ţ iuii u 1 i oiiit i ţ i 	)fli i ih 	urnp iiiiiiihi ţ i fliUîiJli i 1itu ţ  i (le i edit, grupuri di itit i 

.ccuwuuu. , precuiu şinicmnru tu asocia ţii, iuuua ţn sauaiieorga .aa. •uvef.:ifleii 

. 

Calitatea deţrnuta 

.aaie: 
Nr. de părţi 
sociale sau 

. 	 . 

de acţiuni 

Valoarea total ă  a 
. 

parţilor sociale 
. 	 . şi/sau a acţiunilor 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - 

1.1 ...... .-............. 

2. ( attei de meinbrii îp oincle Ju cuui.hiccre. adrriin i1rjrc ş i CortrOl alc socteii Ior c.)ulercile. ale rei ilur 

1iîioHuniu, ali )mpafliih)r!OCiUhi ţ i1or i ţ 4pna1e, ile ivstitutiilor ile credit, alc grupurijor rc irieres CCODO[iliC, RC 

i,ciiiIoraii linJaţiilor ()ri ac altor urganiia ţii_ricuvernicntale: 
Unitatea 	 . 

	

Calitatea deţinuta 	Valoarea beneficiilor 
- denumirea si adresa - 

2. 1...... 

3. (i!itatva de niembru în irul aocia ţiî1or prufesioualc şiisau s**ac 

.i.Ciiitatea (IC meiiibru în OiHCIU (1e eondoccre, ai.Iiiiniare Ş i cuntroi, rctribLiite sau iicrctribtiitc, deţ iriue în 

cadrui 	Ltdei0r p ătit& fttiicţia &h.. ţrnută  i detiunnrea l iîtic1nhu ţ o1itii 

4 .1 	 -•--------........ 

5. ( ontrate, inctnsi ţ  cele de asiteu ţă  ûti ,  Cà, consultanţă  şi ei ă le bţrnute sau aflat în derulare in timpul 
eercttJ r ii 1 ur i I i il )i m a ndatelor sau deinnit*ţiJor publice finanţate di la buetui I 	h i i l : d in fonduri 
eterine ui ă  îneheiate cu societâ tî iuinereiak cu i.apital de stat sau uiicle sî itul & .ti acli on2r- 

Il 	

m Juritar miiiui it n 

iF:  

II 



piume1umiIa şi adtsa conüactarlË caiafost contictu1ui încheii contitu1ui tolalăa 
denumiia şi înciedinţat con1itu1ui contttu1ui 

adiesa cmûacftA  
Titular 	. 

Rudedegiadu1Ia1etitu1an1ui  

. 

Soci ă coma1e/Psoană că  
autorizată/Asociaţii imi1ia1eCabinete / 

cabhie 	societăţi / 
civi1episiona1e sau societăţi civile 
pi>fesiona1ecurspundeie limitatăcaie 
desffifflû  
neguvemamenia1eFundaţii/Asociaţii 

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendent ă  şi copii pe Iinie 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. 

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

Data completării 
	

Semnătura 
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