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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatu1/SuJisrm ă ta, L-/! 	 , având funcţia 
de 	5 EF JJ/tJ 	 la 22/ 

CNP 	,domiciliul 	/Hit 	/tS(J /V,C.o iC(;j 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  împreună  cu familia deţin următoarele: 

* 1) Prin familie se în ţelege soţullsoţ ia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

Adresa sau zona 
. 

(. 	t 	c 	rit 
Anul 

. 	 .. 
Cota- 

Suprafa ţa  
parte  

i1odu1Ic 

2 

* 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 ş i numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

•• 

.Adsa sau zona 
. 

(tegona 
Anu1 	. 

• 

dobanclraz S.upr.afa•ţa 
Cot 
•.:  pa tc 

Modul de 
dobandire  

.. l itularul 

- -- - 



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) eas ă  de vacanţă ;  (4) spaţii comerciale/de 
producţ ie. 

*2) La Titularl  se menţionează, în eazul bunurilor proprii, numele proprietaru1ui (titularul, so ţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în ooproprietate, eotaparte ş i numele coproprietarilor. 

11. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisrne, tractoare, rna ş ini agricole, şalupe, iabturi ş i alte mijloace de transport 

care sunt supuse înrnatrieul ării, potrivit legii 

Nat u ra Marca N r. du buci Anul de ftrict ţ ie 1O(J1il (IC (IObi(1JC 

C. 

._•.. 

2. Bunuri sub forrnă  de rnetale pre ţioase, bijutcrii, obiecte de artă  şi de cult, colecţii de artă  ş i 
uumismatică , Qbiecte eare fac parte din patrimoniul eultural naţional  sau universal, a căror vaioare 
însuniată  depăşeşte 5.000 de euro 

• . 	NOT Ă : 
Se vor menţlona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent daeă  ele se af1 ă  sau nu pe teritoriul Romaniei 

la rnomentul deolarărij, 

. 	....rere s .mr 	 Aiiul jubn(Jjrii 	 1t)re ctiuiit .  

111. Bunuri mobile, a căror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fecare, ş i bunuri irnobile înstrăinate în 
ultimele 12 iuni 

• 	 Natura bunului 
.

. 

instrainat 
. 

1)t .. 
iiţstraina., ii 

1coin 	etre enrc 	-a 
t*iti l4*UH.t  

Foruin ,. nlonren 

2 



IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalcnte de economisire şi iiivestire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă  valoarea însumatii a tuturor aeestora depăşeşte  5,000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor deelara inclusiv cele aate îri b ănei sau instituţii finaneiare din străinătate. 

cai(iniuiîrc1 
TipuI şiadrei 	tcuteii  

\1j ţ i l)chi 	în zmMI Soldl/N aIo 	re 1i zi . .. _ 
*Categoriile  indicate sunt: (1) cont curent sau eclzivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 

e./izvalcnte, (3) fonduri cle investl ţzi sau echivczlez ţe tnclusiv fonduri private dc pensii sau alte, siste1ri cu 
acinzlare (se vor déclara ce.. ie aferentc anuluijscal anţeria.i. 

:. 	2 Plasamente, investiţii direete ş i îm..prumuturi a..Qrdate, daeă  valQarea de piaţă  însu mată  a tuturQr 
aţ sţoradepăşeşte 5000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile ş i participările în străinătatc. 

Emitent t1t1u/societitL 1 îI1 	it i pi 	oini este 
,. 

•.. •..aeţionar  sau asociat/bencfi 	i ciar de mprumut 
Tipul Nuină r dv 	it1ui i! 1oai 	totiL 	L 	ii 

eoti de partcipare 

..... ..- .- 
indicate unţ; (l) hrţif de valoare deţinuţe (ţiţluri de tat cşrţj/caţe obliaţiuni; (2) 

acţiuiii sau  parţi  sociale zn soczetc ţz cpmerciale (3) zmprumu ţuri qcardaţe irz nume personal 



3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 	 .... . .. ...,. .,.. 

NOTA: 
Se vor declara inclusiv eele afate în str ăinătate. 

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

aseipenea bunuri, d acă  valoarea însumată  a tuturor acestora dcp şcştc 5000 d e euro 

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

Crdi ţtr 	 Cuntrti ţ  îii iijul 

- 

VI. Cadouri, servicij sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea cle piaţă ,  din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comereialc, regii autonome, companWsociet ăţi naţionale sau 
institu ţii publice rom âneşti  sau stră ine, inclusiv burse, credite, garan ţii,  deeontări de ebeltuieli, altele deeât 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individual ă  depăşeşte 500 de euro* 

sursa  venitulni: Cine a realizat vuuitul  
n u li)ule, adresa 

servicful prestflt/OhietiI 
genenifoi.  (IV veuit 

Venitu1iiuil 
încit 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se  excepteaz ă  de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-iea 

4 



vII. Venituri ale declarantului ş i ale membrilor s ă i de familie, realizate în 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 declara inclusiv veniturile provenite din str ă inătate. 

• 	
•• 	:: 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: 

• 

rniiaele, adresa 
erviiiiI .prestat!Obiectul 

. 	 • 

. generator de veiut 
Venitul anul 

,. 	. 	 • 	 . incasat 

1. Venituri din salarii  

1.I.Titular C7 iw/Le 

Vi4r  

1.2.Soţ/soţie ,? 

1.3.Copii  

2. Venituri din actîvităfi independente  

2.1. Titular  

2.2. Soţ/soţie  

3. Venituri din cedareafb1osinei bunurilor  

3.1.Titular  

3.2. Soţ/soţie • 	 • 	 ,/ ________________________ ______________ 

4. Venituri din investi ţii  

4.1.Titular  

4.2. Soţ/soţie  

5. Venituri din pensii. 	. 	 . 	 •• 	: •:: ..... . ....// 	• 	 • 	 . 	
.: ••• 	•:•. 	 •. : .. : 	 •• 	• 	

• 	 : 

5.1.Titular  

5.2. Soţ/soţie  

. Veiiiluri diî ăctivt ăţ i. 	giicoie 	•. 	 •. ••• 	 •• 	•: 	: 	 • 	 • 	 • • 	 _____________ 

6.1. Titular (4 $L/f 	jg 12 oa 

6.2. Soţ/soţ ie  



. 	 . 	 Sursa venittilui: 
•... :.Cănc a reali.zat 	enitul 

Serviciul prestat/obiectul 
. 

tiil 

Venitul auual 
t 	tI 

7 Venituri dinprcmzi şi din jocuri de noroc 

7.1. Titular •.. .__________________ 

7.2. Soţ/soţie  

7.3.Copii -. 
. 	 ,-. . 	 .. .- 

8. 	Ve.nituri din alte .siirse 	
: • 	 .. 	 . 

8.1.Titular  

82 Soţ/soţie  

8.3. Copii  

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspuud potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
r ţ.ter1 incornpiet aI datelor lncn ţionate. 

Data completării 
	

Semnătura 
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O.  

DECLARAŢIE DE INTERESE 

c 	eJ 	 , având funeţia 
Ia U7 t 1 Uv(C/P/UL_CjC 

CNP 	4 F-5OSO, /?3i1 , domiciliul 	 i -/i 	jv?// 	cc /VQ- v 
.. 	 ... 

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

1 Aociat sau acţioiiit 1 t societâffi com ţ 1t zk, oinpuiu/soitz ni ţ iou.ilc, intit ţ i ţii dez dii 	upui i Je 
.........Îc•pcuni ş î inem.ria:Îu iSOCt ţii, 	fldiiaUaIte org ţt.nuvernnentiJ: 

. 	Unitatea 
denurnirea ş i adresa 

. 

Calitatea de ţinută  
... 

Nr, de părţ i 
soeiale sau 
de a ţ uni 

Valoarea total ă  a 
părţilor soeiale 

ş Isau a a ţiuni1Qr - 

. 	. - 	. .. 
.. 	 , 

. 
.. -. 

___---- 

2 	Calitatea de ,ziembru îu wgaiiele iie wndui..e ţ e, admiuistrarc 	i cwitrol ale socivtàfflov comerciale, ale 
regulor autonornc, aje companiilor/soeiet ăţ ilor naţ tonale, ale instituţ tllut 	Je .r.Jit ak 	t upuriloi (lc i1)tl..l 

conomz, ale ac?(..ia ţu1or sau tuudaţnlor  ori ale altor organiaţn ueuverumcntaJe 	- 
Unitatea 	

Calitatea de ţinuta 	Valoarea benefîciilor - denumirea şi adresa - 

---------_____ 

-- 	..............
. .._. . 

3 Calitatca Ie ineiubru în cadrul asQczaţzi1Qr profesionale ş /sau sin.1teaJe 	- 	- 	 - 
3 , 1....... ., 

.. 
..-.- .----- - 

4 	Calitatea 	de 	mexi b i u 	în 	organel(. 	k 	.on iJ u z. 	rz.., 	idiuuiiti a i . 	.i 	coutz oI, 	i z. ti , bu iz. 	iu  

deţznute 
.

în ..adrul parttJctor politzcc, tuzacţxa deţlnută  ş t denuuui ea pai tzduiu, pohti 	 - 
4.1  

5 Contracte, inelusiv cele cle asisten ţă  jurtdic, consultanţă  jurzdieă , eonsultataţă  ş i civile, ob ţinute ori aflate 
în derulare în timpul exereit ării funcţiiloi, mandatelor sau denuutăţllor  publlce  finan ţ te  de la bugetul de 
tat, local şi din fonduri externc oriînheite cu socaet ăţi coinerctalc eu eapltal de stat sau txudc statul estc 

acţiouar inéritar l.  
5.1 Bmeeçlqm dcot nwme, 
pinume1uma şiaJisn 

1nsa
ontuc1nt 

pÎn 
caîost 

T 
iaetu1ui încheievii conÎicui totJăa 

Subsemnatui/Suk8e1zta, 
de 	1EP P7OU 

1 



denurna şi încred ţat eonUui conui 
adsa con=W  

Titu1r 	. 

Soţşoţie - 

Rudede 1 etu1uuJui 

Societ ţi coe/Poeă  
autorizatA/AsQeiaţu irnihale1  Cabinete 
indivaIe,abinsooia, sxieţţi 
eivi1epionaiesau sooieţţi CMJO 

- 

dSide aVc.i 

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie aseendentă  şi eopii pe 1ini doseondent ă , 
Se vor deeiara nuoie, denurnirea ş i adrosa boneiavului do çontraçt undo, prin ealitatea deţinută ,  tiţularul, 

soţul/so ţia ş i rudeie de grgdul . ob ţin eoritraeto, a şa eurn sunt detnito ia punetul 5, Nu şe deelară  eoritraetole 
societăţ ilor eoniereiale po ae ţiuni la eare deelarantul îrnproun ă  eu soţul/soţia ş i rudolo do gradul J de ţ in rnai puţin  de 
% din eapitalul soeiai al soeiet ăţii, inditerent de rnodul de dobandire a ae ţiunilor, 

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
ccterui incompict ai clateior rnen ţionate, 

Data eompietrii 
	

Svmnătura 

••l• 	!t 	 ,, ,  

2 
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