
I)ECI...ARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/ ubsa~iinata, 	/~l~Ii~ !/^~'~ ~ 	 , având func ţia 
de ~O/1/ /~ / /2i ~' €r/T 	la  Q ? / /~/!Cl'~ ~~ CO ~  ~ ~C/L° f  

CNP 	 r~ 9 	 ~ / 81 	, domiciliul  ~ ®C.  '% c:-~-CC.O~/ -E4- e/T  

 1 	P . s2 2. 
i ţ l 

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

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

I. Bunuri imobile 

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

\di csa sau iuua 	Catc.caria 	 ~tihrafa ţa 	 I itularul 
dobândirii 	pitic 	dobândii'c 

Anid 	 ( ota- 	N1odu1 dc 	 „  

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă  se află  în circuitul civil. 

*2) La "Titular" se menţioneâză, 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 aflate în alte ţări. 

- 	 -- - 	 -- 	 --- 	 — 	 ~ 

~ :Iresa .~ au uona 	~ C:ttcuria' ~ 	 -ur. 
~11~~ 1 	 i 	('(cla- 	1 ~luriul (ic 

J)l 1fat<i 	 l itul<u ul 
lr,btiir ii 	~ 	);1i lc 	nHiire  

1 	 : 	: 

, 



* Caiegoriile indicate sunt: (i) apartanlent; (2) cas ă  de locLiit; (3) cas ă  de vacanţă ; (4) spaţ ii comercia1e/de 
produc ţ ie. 

*2) La Titular se rnen ţ ionează , în cazul bunuri!or proprii, nLimele proprietarului (titularul, so ţu!/so ţ ia, copilul), 
iar în cazLil bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i nurne!e coproprietarilor. 

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

care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii 

Natura 	 Mai a 	Nr d. bucăţ i Aival de fabt ia ţ e 	Modul & dohndir. 

2. Bunuri sub forină  de inetale preioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colecţii de artă  ş i 
numismatică, obiecte care fac parte din patrianoniul cultural na ţional sau universal, a căror vaioare 
însumată  depăşeşte 5000 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. 

i)ecriere stiniarà Anul 	iobiidirii kirea ctitI1t 

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

tv ra lutilui 	i i 	 ) ifla 	ili 	 ) r i 

trăuitit  ,jus 



IV. Active financiare 

1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investi ţii, forrne echivalente de econornisire ş i investire, 
inclusiv cardnrile cie credit, dac ă  valoarea însurnată  a tuturor acestora dep ăşeş te 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aate în b ănci sau instituţii financiare din str ăinătate. 

lnstitu ţia carc adnnnistrează 	
T ăpu1 	Va1uti Deschis în anul 	o1d/ aloai e la Li 

ş i.;;ad.reşa 	Cial . : 	____ 	:•: .:. 	:.. 	 • .. : : ......... ..;. 	: .. 	_______________ 

*Cg,,fegorjjle indicate srnit: (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, 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. 

F!ni iten( 	it1ii!ocieiatci în crc iroii 	CtC 

i1oI1iliu 	i 	iit/bi nillHi 	(il]IiiJ)riJfliUl 

. 	. 
ipul 

	

tI nii F (iC litlu ri! 	 . 
al()arca tutali la iJ 

	

(Oiid1part
.  .par( 	- 	 -- 	 - 

*categoi ijle  indicate sunt: (1) hîr1ii de vaioare deţinvte (litluri de stat, certjicate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau pălli sociale în societăţi coinerciale; (3) îrnpruinuturi acordate în nurne personal. 



\Ie CliVC l)ro(Iucă toare de veuituri nete, c ă re însurnate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
su 

............................. 
)TA  

c vor dcclira inciusiv cele aflate în str ăinătate. 

V. 1)alorii 
Dcbitc, ipoteci, garan ţii einise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achizi ţionate în sistem leasiug şi altc 

ascnicnca hunuri, dacă  valoarea însumată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Sc vor deciara inclusîv pasivele financiare acumulate în str ăinătate. 

vI. Cadouri, servicii sau avantaje prunite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoaae, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sati 
instituţii publice roiiiâueşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

( iuc a rcaliLat vcnitul 
Fura vntaui 
tiuincc, adresa 

€riţ iu1 1)tetatOblectuI 
enerttor de venit 

nitu aiiaal 
incaat 

1.1.Titular  

1.2. Soţ/soţie  

1.3. Copii  

Se excepfeaz ă  de la declarare cadourile şi trata(iile uzuale priinite din partea rudeior de gradul I şi ai 114ea 

4 



vII. Venituri aie declarantului şi ale membrilor să i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ările şi completările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor dec!ara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate. 

• . 	 ... 	 . 	 . 	 Stir 	venitiilui: 	 Sriciu1 prestat/Ohiecttil 	Venitul anua! 
. Cinu t ruiliiit venitul 

. 	 • 	 ••• 	•. 	•. 	•.. 	 .... 	.....,, 	.. •. 	.. 	•. 	ncaş t 
1. • Venituri din sa/arii 	 .. 	 . 	 . 	 .. 	•. 	 . 

1.1. Titular  

1.2. Soţ/soţie  

1.3.Copii 
 

activităţi independente 	 ,. 	 .. 

2.2. Soţ/soţie  

3. Venitui din cedareafolosinţe.i bunurilor  

3.1.  Titular  

3.2. Soţ/soţie  

Venitui i din inveliii  

4.1.Titular  

4.2. Soţ/soţie . 	 . .. 

5 Venituiidin pensii 	 - 

5.2. Soţ/soţie  

6 Vern/ui i din ativităţi ag; 

: 	 :::::  

. 	. 	5 	. 	. 	. 	 . 



: 

Cine a realazat venitul •• 	
• 	 : 	 : 	 .:: 

Sursa venituliii: 
. .. 	 ... Nume, adresa 

Serviciul prestat/obiectul
.  • • ..•. .ge»erator de yenit. 

Venitui anua[ 
incasa.t•• 

7. Veniuri din premii şi dinjocuri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie  

7.3. Copii  

8. Venituridin alte surse 

8.2. Soţ/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 	 Semnătnra 

• 	 - 	.... 

6 	. 	 • 



ECIJARÂE IE INTERSE 

Siibsemnatull. hsata, 	 A/ 	 având func ţia 
e 

CNP /0903P/ 
	

domiciiiul L 	-1-/ 9ZL 	C7 

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

A. Asociat sau acţionai l i .o.utăţ i coinerciale, companii/societăţa uaţionalc, intituţii de credat, grupuri de 
antercs econoniiprecuin si .ineinbru în asociaţu, funJaţusaua1teorganiza ţiigivernaineuta 1 e 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - 

Calitatea de ţinută  
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală  a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 
________ . 1........ . . 

? 	(i l iti lpi i-li ipi,ti 	n 	 i Il d4é. ii d. 	 il4i in I n 	F4 	i etin1rgl 	i j 	ciji1 filr- à -là n, •ii i 

reiilor autonoiuc, ale conipaniilor!societiIor na ţ ionale, ale institu ţ iilor de cre1it, alc grupurilor Je iiitcrc 
economic, ale asocia ţ ilor su fuaida ţ iilor ori ale altor oratiiza ţii ncuernanieniale:  

Unitatea 	 . 
Calitatea deţanuta 	Valoarea beneficialor 

- denumirea şi adresa - 	 ____  
2.1  

3. C ţaa 	euieiubriiîn.a 	ociaţ IjofoaaaIc i1sati sindiţ ik 
-.--- 

,. 

4. Calitatea 	tk 	m in hi il 	111 	01 	uick 	ik t_ondti& 	rc 	ddlnJr1ilr 	i i 	i 	tuntrol 	i cti iliuiti 	sau 	nLrcl i ibuile 
(11 	iiiiti ÎI.iatl.i til 11 	i titklui 	pultl(t 	fillief ţ IIti 	i (1CI1Ui1i*J 	) ir(itlultiiiolitic 	- 	-- 	 - 

4 . 1..........______-- 

5jnaate, i.i1iistv cele 	1_t 	teiiţ a jir.it1ic, coii1tantă 	tridacă , co 	1taiii 	ik, 	btuvte oi i 	iflatt 

îz 	I&1ate îi 	tanpvl 	 lt 	 i iidat1or 	ui dcnii 	ti10 	vNi 	Iin i.i 	i 	dc k 1t 	iiiI 
iit 1(l 	1 	41fl 	f 	iitiiri 	t 	I ţ1j 	t 	i îil4 i 	j 	( 11 	iI 	1flq ţ 	1 	( 	ii1 	i 	iii 	i1 	i iri 

ac ţ r )iZl/nIOiit) 

• 	.: 
i VI1 

stitaţia 	fluicedLiaptil T 	l Dala 	Da. 	Valoaia 

iixte:ed' 	diui 	loi1 

1 



.LL; 	 j)1 	 . • 	 j 	 Li, .- 
acnsa 	con1ctu] 

Sosoc 	.. 

Rudedegadu1Ia1etitu1aru1ui 

Socidăţi comeia1e1Peisoană 1lzică  
autori.zată/Asociaţii imi1ia1e/Cabe 
individuale, cabieasociate, socid ăţi 
civi1epsia1eu societăţi civile 
pIDfsiona1e cu răspundeîe 	 care  
dea ăp11siadeavocatOianiz41 
rguveaneFundaţiAciaţii 

Prin rude de gradzd I se înţelege părinţi pe linie ascendentă  şi copii pe linie descendentă . 
2)  Se vor declara nun1ele, denunlirea 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  contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni Ia care declarantul împreună  cu soţuUsoţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. 

Prezenta declara ţic constituie act public şi răspund potrivit legii peuale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet aI datelor nacnţionate. 

Data coinpletării 
	

tur 
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