
DECI.ARAŢIE Di AVERE 

Subsemnattl!/Subselnata, 	 . J 	 . 	, având funcţia 
de cfltL 	JTA- r 	la (JT I4WJlC?IcJL 

CNP 	. 	- O 	 , doiniciliul 	. 	 . 	. 	 ( 

eunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie r ăspuudere 
eă  îinpreună  cu familiaP de ţin urrnătoarele: 	. 	 . 	. 

* 1) Prin farnilie se în ţelege so ţul/soţia ş i copiii af1aţi în întreţinerea acestora. 

I Bunuri imobile 

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

drei au zoua Categori. ctobaudIriI 
Suprafa ţa 

Cota- 
 parte  

JVIodul de ,.. ) [itiilarul 

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

*2) La Titular se menţionează , îri cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), 
iar în eazu1 bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

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

• 	 .• 	..:. 	 .. 
• 	 :.:...Adresa : sau..zona 	(.tcoria 

• 	 ..•• 	: 	 .; 	 , 

AuuI .. 	. 	 .. dobandi:rii Supra
.
t ţ  

Cota- 
 partc 

Iodul 	1e 
dobandire  

. Titularul 

• _____ 

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

*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. 

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

care sunt supuse înmatrieulării, potrivit Iegii 

.S.:. 	 • • 	 • 	 iIarci Nr. ie b4eït4 	Anuidftbric ţ ie -_• Modulie&i,biiire 

ur 	5 
IV  

2. Bunuri sub formă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colec ţii de artă  ş i 
numismatieă, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare 
însuniată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor menţiona toate bunurile afate în proprietate, indiferent dac ă  ele se af ă  sau nu pe teritoriul României 

ta mornentul dc1ar4rii. 

Descraeae sumar 	 uu1 dobâniirii 	 lo4re4 e.fl1Ji4ti 

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

Natura bunului 
.. anstraauat 

Data 
- 

anstrainarn.. 
Pcr,oana eătrc carc 

an ţraanat  
Foi ma 

• 	 1(I1 
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Iv. Active financiare 

1. Conturi ş i dcpozite 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 curo 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau instituţii financiare din strin ătate. 

Institu ţia 	aie  adminlstle7 ă  
. ş idresa aceteia 

Valuta 
. 	 . 

Descliis în anut o1di 	Io ii 	1 	ii 

*categoriile  indicate sunt.• (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card), (2) depozit bancar sau 
eQhivalente; (3) fonduri dc inves ţiţii sau echivalente, inclusiv fondurl private de pensii sau qlte sis ţerne cu 
aQurnularc (e vor declara cele aferente anuluijiscal anţerior). 

2. Plasamente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dac ă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturor 
acetora dep ăşeşte 5.000 de curo 

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

Emitent tit1u/soietatea în care persoarn 	ti 
-. 

a. ţionar sau asociat/beneficxar de impruniut 
Tipul 

Număr de titlui i 
11oJItota1dLi.i 

 cota de partiapare  

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

*Caţ gorjjle  indicate şunt. (1) lzrtii dc valoare deţinute (titluri de stat cert(ficatc, obliaţiun(); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale, (3) împrurnuturi acordate în numc personal. 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate îri str ăinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul uflui ter ţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dac ă  valoarea însumată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

• ... 	Cetor 	 Cona.ctat în anul 	Scaclent la 	 Va(oarc 

VI, Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate fa ţă  de valoarea de piaţă , din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societ ăţ i naţionale sau 
institu ţii publice române şti sau stră ine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a e ăror valoare individual ă  depăşeşte 500 de euro * 

• 	

.i1r1izat veiiitul • 	 S ursa venitului: 
numele, ad rés.i 

Serviciulprestat/Obiectul 
geiiei atoi de 	eiiit 

Venitul anui1 
îucaat 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţ ie  

1.3. Copii - 

*Se  excepteaz ă  de la declarare cadourile ş i trata ţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea 
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VJI. Venituri ale declarantului ş i ale membrilor săi 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 proveni ţe din străinătate. 

	

... 	
.. 	 .:• 	 . 	.. 

Cine a ra1izat 	enitu1 
• Sursa venitu1.ui: Serviciul ţ)restat/Obic tuI 

geueator_le  
Venitul anual 

]. Jenituri din salarii  

1.1.Titular CCOţ 	&2L &P-TUA- 
i - 	iOA Ci#î 	7EGC Ci&L V IPIEW  

1,2. Soţ/soţie  

L. )GEQ(6ÉT  
13.Copii 

\ 	

/ 

2. Venituri din activit ă i independente 	. 	 • 	 • 	 . : _• 	 .. .. 	 . 

2.1. Titular  

2.2. Soţ/soţ ie  

3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor 	 .... . 	 .. 

3.1. Titular  

3.2. Soţ/soţie  

4. Venituri din investi ţii  

4.1.Titular  

4.2. Soţ/soţie  

5. Venituri dinpensii 	• 	 • 	 • 	 • 	 .. • 	 • 

5.1. Titular  

5.2. Soţ/soţie  

6. Venituri din activit ăţi agricole 	 • 	 •• • 	 • 	 • 

6.1. Titular  

6.2, Soţ/soţie  
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• 	 .. 	 :: 	 • 	
• 	

..: 	 . 	 ..: 

Cine a realizat venitul 
• 	 Si 	vejtiiIi 

Nuine, adia 
Seiii1 	 Venitul an 

generato 	de 	enit 	incas 11 

7. Venituri din premii şi dinjocuri de noroc 

7.1. Titular  

7.2. Soţ/soţie --------- 

7.3. Copii • 

8. Venitziii din alte sise 	. 	 . 	 . . 	 . 

8.1.Titular  

8.2. So ţ/so ţ ie  

83. Copii  

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

Data completării 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatu ţ/Subsemnata, 	 (F71 	/ELA 	 ,având funcţia 
de (iOti5L 	Bur- Ţ 	la 	ur î1(,Ii ţ 	7ecUC ţ  

CNP 	-J olI#o 	, domiciliul 	2/Y 	iît 	,/P. i 

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

1 Asociat satz ac ţionar la societăţi comerciale, coinpanii/societ ăţ i 
xnteres econoinic,precuin ş ixuexnbruînasocia ţu, funda ţu 

ni a ea 
- denumirea ş i adresa - 

uaţioiialc, institu ţii cle credit, grupuri de 
au alte organiza ţu_negucrnaxneutale 

	

Nr. de părţi 	Valoarea total 	a 
Calitatea deţinută 	sociale sau 	părţilor sociale 

 . 	 . 	 . 	 . 

	

de acţiuni 	ş i/sau a acţiunilor 

.•2. Calitea.;1e 	1 :e1i1i. u:în organele de ţo..ucvrv, i1ininistrare şi control ale 	ucietăţ i10 r gomerciale, ale 
regulor autonoxue, ale 	ompania1or/soxet ăţilor naţiouale, ale institu ţulor  cle credit, ale grupurxior de iutcxe 
e.onomic, ale asocia ţiiloi sau funda ţiilor ori ale altor orgauia ţii uegu eruauientale 

Unitatea 
. 	 Calitatea de ţinuta 	Valoarea beneficiilor 

- denumirea ş i. adresa -  

3 Calitateadeniembru în cacti ul asoua ţixlor piofesionale şi/au sin4xca1  
3.1 ...... 

--- 

4 	Calitatea de znembi u în organele de coizc1uere, adniinisti are şi control,retribuik 	uixeretrxbuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, tunc ţia deţanută  şi denuxnirea pai tidulux poljtie  
4.1  

- 

5 Contracte, xnclusiv cele cle asisten ţă  jura1ieă ,consu1tantt juridxc ă, consultanţă  şi civile, obţxnut 	ori aflate 
în derulare în timpul exrcit ării funcţjjlor, mandatelor sau clenjnităţior publice finan ţatc de 1x bugetul d 
stat, local ş i di» foncjuri externe ori încheiate cu societ ăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
ac ţionar rnajoritar/ninoritar 

iwmel, 
pinume1e/denumiiea şiadisa 

J4 
contictantă  cazafost 

p1 
contlBctuiui 

ne 
încheieiii contlBclului totaIa 
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denuniia şi încidinţat contitu1ui conliactului 

sa 
Titular 	. 

Sosoţie 	. 

Rudedegidu1Ia1etitu1aru1ui - 

Societăţi comenioană zică  
auzată/Asociaţii 	mi]ia1e/Cabinete 
individuale, Cabinete asociate, societăţi 
civi1e pnfesionale sau societăţi civile 
pnfesionale curăspundere 1iniitatăcai 
desffi"râ 	avocal! Organizaţii 
neguvemamentule/ Fundaţii/Asociaţii 

D Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă  şi copii pe linie descendent ă . 
2)  Se vor declara numele, denumirea ş i adresa benefîciarului de contract undQ, prin calitatea de ţinută, titularul, 

so ţul/soţia şi rudele de gradul I ob ţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  conţractele 
societăţilor comerciale pe actiuni la care declarantul împreun ă  cu soţul/soţia si rudele de gradul I detin mai pu ţin de 
5% din çapitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor. 

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

Data completării 

... 
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