~,11e

DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata,
de
IVL&na(
CNP

/ ş:4

/.

IOIeI

"I"leîie
1

având funcţia
la
, dorniciliul

jt/6 3

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 soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
iu ioiii

.

Cileorit

.

A1U1

..

.

SupraLii

Co1ipartc

Mohil de
.

;:dobandire.:

,

l itu hi ru l

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se af1 ă în circuitul civil.
*2) La Titular se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări.
zona

Categoria

AiuI

-_
upi tfata

--

•1

Cotapai ţe

,

Modiil de
..
c1oban1ire

_-

Titularul
__

* Categoriile indicate sunt: () apartament; (2) cas ă de locuit; (3) cas ă de vacan ţă; (4) spaţ ii comerciale/de
producţie.
*2) La Titular se rnen 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 şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii
Nr de bu ăţi

Marca

Natura
L(

Modul de dobâadire

Ani1 1e fabrica ţie

(2 V CL

_______ _________

_

2. Bunuri sub form ă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de cult, colecţii de artă şi
nuinismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5000 de euro
NOT Ă :
Se vor menţiona toate bunurile afate în proprietate, indiferent dac ă ele se află sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.

Va1oaresti.iva

\nul lbâudirii,

l)escriere sumar

111. Bunuri mobile, a c ă ror valoare depăşeştc 3.000 de euro fiecare, şi bunuri iinobile înstră inate în
ultimele 12 lurii
Nik'tùra 1iinu1ui
nstrivat •.

. •
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Peroaaa ăIretaic -a
iustranat
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:
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Iv. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau instituţii financiare din străinătate.
tiitttu ţia care administrează
şi ad•rea. .acesteaa

Tipu1

.

Valuta Dechi iu anul ..:
•:
•••

So1d/- aioai
• • e: la zi

*categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalenze (inclusiv card); (2) depozit banear 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, dac ă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate.

-

1iiiik-ut tit1u/socitaea în cai . )croii
.tu
acţionar sau asociatIbeiiefca:r de Imprumut

..

•

Tipul

.

.

Numă r de titlti ri!
co ă de..:participare

*catego ,..iize indicate sunt. (l) hîi-tii de vaioal-e de ţinute iiluri de sfat,

ilo

z. i ot iI

i l i

ii

certifîcale, obligaţiuni): (2)
acţivni sal-lpiii soci(lIe în sociefc ţi co,2zcrciale; (3) îinprumvlu ş-i acordare în numepersoJial.

3

an:

3. AIte active produe ătoare de venituri nete, cre însuinate dep ăşesc echivalentul a 5.000 dc euro pe

NOT Ă :
Se vor dec1ara inclusiv celo afiate în str ăjnătate.
V. Datorii
Dcbite, ipoteci, garan ţii emise îu beneficiul unui ter ţ, bunuri acbiziţionate în sistem leasing ş i altc
asemenea bunuri, dac ă valoarea îusuzn at ă a tuturor acestora dcp ăşcşte 5.000 de euro
NOTĂ :
Se vor declara i1uiv psiveIe financiare acumulate în str ăiriătatc.
Cret,r

Contractatînauj

.eadent

IL1

Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate fa ţă de valoarea de pia ţă, din
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, eompanii/soeiet ăţi naţionale sau
institu ţ ji publice ro,nâne şti sau străine, inclusiv burse, creditc, garan ţii, decontări de cheltuicli, altele dect
cele ale angajatorului, a c ăr
or valoare individual ă depăşeşte 500 de euro*
Cinc
area1izat
. venitul
.....

Suis venit1ui
;::
.num1c, adresa
•

.. .,

-

erviciu1 prttzt/Obiectu1
de venit

Vnitu1 annl

iuea$at

:

•.

1.1.Titu!r

:

.2. Soţ/soţjc
.

.,.

1,3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataiile uzuale primite din partea rudelor de gradul Işi al 11-lea

fl

VI. Venituri ale
larautului şi ale rnernbrilor s ăi de familie, reaj iate în ultiiuul an seaJ încheiat
(potrivit art, 61 din Legea nv 227/2015 privind Codul fiseal, en uiod ifjerjl şi cou. pletă rile ulterioare
NOTĂ :
Se vor declara inJusiv ycniturilç provenite din st

ătt

5

•

•Sursa venitului: • • • • Serviciul prestat/obiectul Venitui anual j
•
Nume, adresa •
enerator de venit
încasat . .
I
7. Venituri din premii şi dinjocuri de noroc
7. 1. Titul ar
Cine a realizat venitul

17.2. Soţlsoţie
7.3. Copii
8. Venituri din alte urse

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 al datelor men ţionate.
Data completării
......

()

)aQ))1 ţ 1oj. aoe
DECLARAJIE DE INTERESE

CNP

/k/

, având funcţia

ÊOO~

Subsemnatul/Subseinnata,
de

la

9.3

,

domiciliul

cunoscând prevederiie art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţ ii, declar pe propria r ăspundere:
1. Asociat sau ac ţionar Ia societăţ i comerciale, companii/societ ăţi naţiouale, institu ţii de credi., grupuri de
intere.conoinic, _precum şi membru îii asocia ţn, taindaţi au alte organiza ţii neguvei namentale
Nr. de părţi
Valoarea
total ă a
Unitatea
.
•. .
Calitatea
de
ţinuta
sociale
sau
parţilor sociale
- denumirea şi adresa de acţiuni
şi/sau a acţiunilor

2.Calitatea..de. niembru în oranulc de conducere,.:adniin.istr ăre. şi cont.rol ale societăţilor comerciale, ale
ac.giiloi autonorne, ale ioiiij aiiiiloruiictăti1or naţionaie, ale institu ţiiior de credit ale gi up11I ili lc iuteic
cconoinac, ale asocia ţuloi ui fund aiiilnr m i ale altor oiganiia ţii negucrnamentak
Unitatea
Calitatea deţinuta
Valoarea beneficiilor
- denumirea şi adresa 2.1

-_

3Calitatea dc iiiemhiu iri i.
3.1......

atli

ul a%oclaţ olpaofe%ionale

i

%au sindaeale

-

-

1 Lalititci di int ni hi U iil 4)1 iiult lt tnnduerc, adminasta ii e ş a conti nl i itibuiit sati iiereta buitc
deţinute în eadrui partideior pfflitieu, liinc ţia deţinută şi denumirea partadulaii
4.1

5 Contracte, inc1usi cele de asistenţă jua idică, consultan ţă jui idică, corisultanţă şi civilc, obţinutc ori aflate
îu deruliré în tinapul eercat ă rai funcţaaloa, rnandalelor sau dcmnit ăţilor publiee fivaaaţate ck Ia bugetul de
%tat 1()cal %i dan fonduri eierne ori înclaeiate ai socic.t ţi conierciale cu capatal de %tat sau uiadc. statul esle
ac.ţ ionirnaajoritar/aninoratar

5.1
paenurneIe/durnia şisa

___

Instituţ a
coiatactan1

_-

duiaprin
caaeafost
1

Tipul
conlraclului 1

Data
îndieii

Duaata
contaactului

T

J

Valoaaea
totală a

denuiuiia şi
achsa
Titular

Soţ/soţie

încnxlinţat
contiactul

coniac1u]ui

COnC1U1Ui

.

.

Rudedegxadul 1a1e1itu1aai1ui

Societăţi comeicia1ePetoană flzică
autorizată/Asociaţii iimiJia1e/Cabinete
individuale, cabinete asociate, societ ăţi
civi1eptoiisiona1eiusocietăţîcivi1e
piufesionale cu râspundere Iimitat ă care
des1 şoarăptufesiade avocat/ Otganizaţii
neguveFund4i/Asoci4i2

(

Prin rude de gradul I se înţelege p ărinţi pe linie ascendent ă şi copii pe Iinie descendentă.
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I ob ţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantul împreun ă cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societ ăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor.
2)

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

Data completării

2

