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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata 	având funcţia 
de 	 Ia 

CNP 	c.. i 	/ 	, domiciliul 	 ş  

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

* 1) Prinfamilie se în ţeiege soţullsoţia ş i copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

Adresa sau zona 
. 

Categona. 
oJ 

. 	.. . apraf Cota- 
prte 

M,dul de 
. 	. 

dbaiidarc 
... l itularul 

/ 

/ 2— 

* Categoriile indicate sunt: () agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dac ă  se află  în circuitul civil. 

*2) La Titulart 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 af!ate în alte ţări. 

Adrsa sau zoa 
•. categri:i AauI .. Suprafut Co- Mdul de . . 	. faiiilarul 

prtc ţ lbbandlre 
2 

(. 

1 



* Categoriile iridicate sunt: (1) apartarnent: (2) cas ă  de Iocuit; (3) casă  de vacanţă : (4) spaţ ii cornercia]e/de 
producţ ie. 

*2) La Titular se meri ţionează . în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul. so ţullso ţ ia. 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 

Ntura 	 Marca 	Nr de bucăţa Anul de fabricaţae 	odu1 de dobândire 

2. Bunuri sub formă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colecţii de artă  ş i 
numisanatică, 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 atlate în proprietate, indiferent dacă  ele se at1ă  sau nu pe teritoriul României 

Ia momentul declarării. 

Descrivresuniră 	 .uu1 loluJirii 	 iliirea cstimit 

111. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri iinobiie înstră inate în 
uitimele 12 Iuni 

iaIir 	iuini,lui Dă ta Ţ 	Pcr 	)V12 culre i*r( 	:i 	1riaia - 

• V1oarea .... itaiul -. 	... uistraaiarii .. 	 . 	
.. .... ;a&traiu:a; 	, 	 instraiiaii 

2 



IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de econornisire ş i investire, 
inclusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea însumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

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

Instififfi care adminisreaz ă 	
Tl* l Vaiuta Deschis în anul 	Sold/valoare Ia zi şi adresa acesteia 

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

2. Plasamente, investiţii directe şi înipruniuturi 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. 

	

iuitenttitIn/wiiatea în cre peroini csic 	.. 	 .. 	 Număr.de iiluri/ 	. 
. 	. 	 J i pu l 	. 	. . 	• 	:ili reă  tiihi Ia zi 

	

acţionar sau asociat/beneficiu r de nnpru tnut 	- 	cotadeparrpare 	 -- 

Caegorifle indicate szmt (1) h(J.rtii de valoare deţinvte (lilluri de stal. certifîcate, cbligagiuiii): (2) 
ac(vni scz. j ărJi scciale în societăgi cornerciale; ($) îinprumztluri acordate în rnrne personal. 
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3. Alte active produc ătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

::: :: : : : : : : 	 : :: ::: : : ::: : : : : : : : : : : 	 : : ::: : : 	 : : : :: 	 :   ::: ::: : : : :: :: : : ::: ::: :: : : : :: : : : . : ::: :: : :: 	 :: 

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

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

VI. Cadouri, servicii sau avantaje priinite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, orgauizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companiilsocietăţi naţionale sau 
instituţii 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* 

	

Sursa iuitulLIi: 	Serviciul presta(/ObiccIit 	vuiIul anuai 
( IHV . rcli,.i1 ieiiiiul 	 . 	 . 

nu 	
. 

	

mele, adresi 	viivritr dv veuat 	 llIcji 

1.1.Titular 	 ____-  

1.2. Soţ/soţie  

1.3.Copii  

*Se  excejtează  de la declarare cadourile şi trataţiile uzualeprirnfte din parlea rudelor de gradul 1 yi al 11-lei.. 

Il 



V11. Venituri ale declarantului şi ale membrilor să i de fainilie, realizate în ultiniul aa fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu inodifică rile şi completările ulterioare) 

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

Cine a realizat venitul .;i 	.. .. . 

Sursa venitului 
umele,adre. 	.. 

Servacaul pzestatlObiectul 
. 

Venitul anual 
.. 

1. Venituri din salarii  

. l. Titular C 	4- 	-1 //,Y-6l2 

1.2. Soţ/soţie  

1 3. Copii  

2. Venituri din activităţi independente 	 . 	 . 	 . ... 	 •. 	 . 

2.1. Titular  

2.2.Soţ/soţie 

3 Venituri dzn cedareafo1osznez bunualor  

3.1. Titular  

3.2. Soţ/soţie  

-I Venzturz din investizz  

4.1. Titular  

4.2. Soţ/soţie  

5 Venitvrz dznpensiz  

5.1. Titular  

5.2. Soţ/soţie  

6 	eni1uri dinactaztăp agrole  

6.1.Titular  

62.csc ţ ic 1 



Cine a realizat venitul 
I 	Sursa venitului: 

. 
Nuine, adresa 

Serviciul prestat/obiectul 
. 	 • 

generator de venit 
Venitul anual 

incasat 
7. Veni;uri diii preinii şi dinjocuri de noroc 

7.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 legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet aI datelor men ţionate. 

Data completării. 



____ - __________•- -.---.•___ 	 ___ __ 

DECLARA Ţ IE DE INTERESE 

SubsemnatuUSubsemnata, 	ţ  77 	 , având funcţia 
de  

CNP ?_F7 /316/ 	, domiciliul  

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere: 

1.. Asocaat sau acţionar la societăţi omerciaIe, eompaaaiisocaetăţi naoaa1e, anstitu ţnde credit, grupura d 
aiateres ecoaoanac, precuiii şi aaeanbru în asocaaţu, fuudaaa sau alte orgainzaţa negavernaanenta1e 

f  Unitatea 	
Nr. de părţ i t Valoarea total ă  a 

denumirea ş i 	
l 	 l 	. 

adresa - 	
Calitatea deţinuta 	sociale sau 	parţi Ior sociale 

- 	 . 	. 	I 	. de acţlunl f ş1/sau a acţiunilor 

2. Calitate.a de iuvmbru în ora•ne1e de cniiducerv. :idmiiii1r:trc şi cnuirol :ile societă lilor coinerciale, aJ 
rcgiilor autououae, ale emnpaniilor/siettilor on:i1c. il instilu ţ iilur tle crvdit, ale grupurilor tle intcr€ 
economiv, :ile isociaţii1orau_fundaţiilor ri aleall rorg*nizi ţii nuvern.imenta1e: - 	-. 

Unitatea i 	., 	 1 alitatea de ţ inuta 	Valoarea beneiiciilor 
-- denumirea si adresa - 

2. 1...... 

3. Calitatca de uieuabru în cadrul asociatiilor orofe,ioiiiJe siliiu sindic:ile 
3.1...... 

4. ( alitate.i tiv membni in oi- inelv de eoitliiti.r . ;ilniiiiilrire ..i controJ retribuic iu neretrihnit 
dti tn.uti. ui 	tli uI partiduJopi1itu.e, funclid ti un ii 1i i lnuit.iii i.ai HduIuipnlitlt 	- 
-4.1. ...... 

5. Contracte, inclusiv celc de asisten ţă  jaridica. cnsult:iii ă .jurilieă. 	su1tau ţă  şi cisile, obţiiute ori afla! 
ii derulare în tilnpul etrcitări funcţiilor, •iaaaaidatelor ai tletzaiii ţ ic.r pu[Iicc fnaiatate d2 ia huettil 
slat. locaJ şi din fo rduri exterrie ori încheiate en socictăţ i cowerci:le cu capital de stat sii txide sttu1 es 

:.l 	 1ntuiia 	T -Procoffiraptin Ţ 	Tpul 	I)ii-i 	[.)urL 	- 
iii bJ nt.rvn.i iâm 	 trcni 	l 	ta 1t 	l 	 u1i œrrmtflai -  iiii 

1 



• 	 deL]1a Ş  ircririţai • 	COn1.z 
• ,7 • 

Tlar 	. 

Rudedegtndu1la1e1itu1aru1ui 

Soci ăţi 	menia1e( Pctoană ilzică  
au2atătAsoci4i 1miiia1e/Cabe 

easociate, societăţi 
civi 	piolsiona1e sau societăţi civile 
ptoliona1ecu tundeielimiialăcate 
desffi  
neguammia1eFunda ţii/Asociaţii  

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 şi rudele de gradul 1 ob ţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contracte1 
societăţilor comerciale pe ac ţiuni Ia care declarantul împreun ă  cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin d 
5% din capitalul social al societ ăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor. 

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

Data completării 	 Semn ra 

.................... 	 ................ 

-, 
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