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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatu1/Subsemna 	având funcţia 
de 	227-06 	2--i 	Ia  

CNP (/ 	 , domiciliul 72tC, f77 	/ ţ 9131/ ,9/ 
,2V/2 	 / M . / 
cunoscând prevederile art. 326 dinCodul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie r ăspundere 
că  împreună  cu fami1ia 1  deţin următoarele: 

* 1) Prin familie se în ţelege soţul/soţia ş i copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv ceie af1ate în alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de Iocuit; (3) casă  de vacanţă ; (4) spaţ ii comerciale/de 
prod ucţ ie. 

*2) La Tjtular 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. 

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit Iegii 

Nattira Marca Nr de bucăţ i Anul d. tabrica ţie Modul dc dobudlrL 

/ 

2. Bunuri sub forină  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colec ţii de artă  ş i 
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 aflate în proprietate, indiferent dac ă  ele se află  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

l)eciiere suinarà 
	

Aiiul dobândirii 
	 al()rea ctiiiiiti 

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

1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivaiente de economisire ş i 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 institu ţii financiare din str ă inătate. 

Institu ţia care adininistreaz ă  
ş iadresa_acesteia  Tipul Valuta Deschis în anul So1d/ alodl e la ta 

!4 

*categoriile  indicate sunt: (1) cont curent saz echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (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, dacă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Fniitiiit titlu,o. iitia în care 	oan 	te 
. 	.  a ţiona i sau asocaat/beneficiar de imprumut 

um 	r (k titlui il 
. 	.... 

 iut 	di_ pirtiapare  
iIurea t()tIl lt 	i 

*categoriiie  indicale sunt: (1) hârrii de valoare de;inute (titluri de sIa, certj/icate, obligaţiunj); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în socieiăţi cornerciale; (3) îrnpnunuturi acordate în iiurne 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 afate în str ă inătate. 

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

asemenea bunuri, dacă  vaioarea însumată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Creditor Contractat în anul Scadeut Ia Valoare 

• 	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/societăţi naţionale sau 
institu ţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individual ă  depăşeşte 500 de euro* 

( 	t- 	t- ilii 	tI 
.•... 

u.ia 	enitu1ui 
nuriIu, 	tdrc.,i 	. 

ericau1prestat/ObaectiiI 
ciierator de venit 

Venitul iIIUaJ 

încait 	• 	• 	•.. 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 
 

1.3.Copii / 

*Se  exceptează  de la declarare cadourile ş i trataţfile uzuaie pi-irnite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea 
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vII. Venituri ale declarantuiui ş i alc membrilor să i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modifică riie ş i completă rile ulterioare) 

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

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: 
iiumeIc adresa 

Scrviciul prestat/ObiectuJ, 
generator de venit 

Vnitu1 anual 
incasat 

1. Venituri din salarii 

1.1.Titular 

7t2Z 	V c? 1-/7 
1.2. Soţ/soţ ie  

1.3.Copii  

2. VeJliLzfrj din activit ăji 	dependente 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie  

3. Venituri din cedareafolosinJei b4uri1or  
3.1.Titular 

3.2. Soţ/soţie  

4.. Venituri din investiJii 	..• 	 •. 	 . 	 : 	 • 	 • 	 • 	 • 	 • .. 	 :.:. 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie  

5 Venitui i dzn pensii  

5.1.Titular . 

5.2. Soţ/soţie  

6 Venziurz dzn activitéJi ariole  

6.1.Titular 

6.2. Soţ/soţ ie . 



Cine a realizat venitul 
.. 

Sursa venitului: 
Nurne, adresa 

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit :. 

Venitul anual 
• 	 îiicasat 	• 

7. Venituri din premii şi dinjocuri de noi-oc 

7.1.Titu1ar 

7.2. Soţ/soţ ie  

7.3. Copii  

8. Venituri din alte surse 	 • 	 • 	 • 	 • 

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie  

8.3. Copii  

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

DIta completării 
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4/Q-4,0 ~ - acig 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

(1 

Subsemnatu1/Subsemn.ta—r 	 7V QLI-_/74 	 , având funcţia 
de 	 AC17b L- / 	 la  
CNP //O/2 7J77 	, domiciliul  

cunoscând prevederile art. 3267din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere: 

1 Asociat sau acţionar Ia societăti cornei Laak 	iurnpania/societăţi naţionale, institu ţii de credit, grupui i de 
ifltLres economic, precuin şi menibru în aociau, Iunda ţii sau altL organiza ţii neguvernameiitale 

ni a ea 
- denumirea şi adresa - 

Calitatea deţinută  
Nr. de părţi 
sociale sau 

. 	 . 

de acţlunl 

Valoarea total ă  a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

2. (aiitatea d. anembrn în organLk (kLonciucu( 	1(IrnIn;strarc şi controi ale societă tiloi 4uIilLiLJ ili 	ak 
aciilor autouoine, alc coa pnu1or/ 	n1iilor naiionak ale institu ţiilor de credit, ale gi upurilo; di iukri 

& 1( n um ic, ale asociaţidor au fu ndatiiior ori 	; lior Or tnizaţai ncguvcrnaanentale 
Unitatea 	 . 	 ... 

	

Calitatea deţanuta 	Valoarea beneficiilor 
- denumirea şi adresa - 

2. 1 

3 C ilatatei de aneinbru în calrnl aoiiaţiilor profesionale ş ilsau sindicalie  

3.1...... 

-t. 	(uiitatea 	de anenibru în orgunelc ale cunducere, udministrare ş i cuaitrul, 	retriliiilc siin 	iierclri[)llile, 

deţanute în cadrul partidelor politice, !unc ţia deţinuta şa denuinirea pai tidulua po!itac 	- 	 - 

4.1...... 

5 Contracic, inclusiv Lelc de asisten ţă  juridaca consultan ţă  juridică  consti1tan ţ i ş a cavale, obţannte ori aflate 
în (lerulaie în tarr1)ui  eyercată ria funcţiilor, maaidatelor sau deninităţ ilor publ;ce finan ţate cI€ Ii bugetul de 

Late au soeiet ţa come; uale cu capital de stat sau unde sti.lul (ste stat iocal ş; din fondu; i Lxierue ori înhu 

5.1 Bdic7iaiii1decon1iact:numeie, 	Inslituţia 	Piceduran 	TipuJ 	Data 	Duiata 	Va1oaia 
urne1c/dumira şiadarsa 	 ctait 	caiafost 	conliiiJu 	înd eiedi 	conliactului 	totalăa 
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denumii 	şi încidinţat contiaciului contraciuiui 
adiicsa contractul 

Tilular 

Soţ/soţie 

, 
Rudedegradul IUaletitulanjlui / 
Societăţi comeiia1e/Petană zică  
au ă/A4i1mi1ia1e/Cabinete 
inclividuale, cabineteasociate, societ ăţi 
civi1epioiionaIe sau societăţi civile 
profésionale cu raspundere 1imi1atăcai 
de şoaipiofesiadeavocatCnizaţii 
neguv /Fundaţii/Aciaţii  

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă  şi copii pe linie descendentă . 
2) Se vor declara numele, denumirea ş i 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 acţiuni la care declarantul împreun ă  cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţ in mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţ ii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor. 

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

Dat/ completării 
	

Se 	tura . 
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