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DECLARAŢIE DE AVERE 

având fincţia 
la 

 

domiciliul 	RJ.QL 	&&&€— C?su ,J tY 

SubsemnatullSubsemnata, 
de 	 - 

CNP 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  împreună  cu fami1ia deţin următoarele: 

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii af1aţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

drci sau zoni ( 	iIeurii ... 
dbandirii 
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NIcdu1d 

. 	. ......... 
banrc  

l ittihirul 

3 / o 
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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 cele af1ate în alte ţări. 

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

*2) La Titular se menţionează, 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 înmatricul ării, potrivit legii 

Nitiivi IN Jirc il iNr. d 	Jnicti 	Aiiul de fabrictiic Modtil de dobândire 

2. Bunuri sub formă  de metale pre ţioase, 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 men ţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă  ele se află  sau nu pe teritoriul României 

Ia momentul declarării. 

l)ccriuic ii niiri 	 Afi u I tlubtndirii 	 Vilirci cti rnat ă  

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

Nailira bunului 	1) il i 

-- 	instrainat 	-- 	instrainai-ii 
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Iv. Active financiare 

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

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau instituţii financiare din străinătate. 

J ii1it u ţia care a(1Iinitel/ 
ş i..aresa icesteii 

Tjpul* 
.. 

Vilui l)clli 	111 	III ul Ol(l!VlUJC li ti 

*categoriile  indicate sunt: (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 eu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluifiscal 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 investiţiile ş i participările în străinătate. 

Emiteiit titlu/societatea în care persoana este 
. 	 . (le imprumut 

. 
Tipul 

Nunr 1c 1it1uij! 
. 	 loara ttl 	l 	ti 

i ota de pa
.. 
  

*categoriile  indicate sunt.• (1) liârtii de valoare deţinute (titluri de stat, eertficate,  obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comereiale,• (3) împrumuturi acordate în nume 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 aflate în str ăinătate. 

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

asemenea bunuri, dacă  valoarea însumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

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

( reditor 	 Contractai in i n u l 	cicn t Ij 	 j Jire 

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/societ ăţi naţionale sau 
institu ţii publice române şti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individual ă  depăşeşte 500 de euro* 

( ine 	realiza 	venitul 
enitulni: 

uu .mele. ildrç 
er 	icitil prettlObiectii1 

e»er 	r de yggit, 
Venitul anual 

încasat 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se  exceptează  de la declarare cadourile şi trataiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I ş i al 11-lea 
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vII. Venituri ale declarantului ş i ale membrilor s ăi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările ş i completările ulterioare) 

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

. 

C inv 	i iciliiit 	Vfllt[1l 
Sura venitu Iiii: 

. 	 •: 	 • 
,: 

Surviciul prctitJObiectu1 TVeiiitui iii ul 
••  

]. 	Venituri din salarii 	 • 	
• 	 • 	 • 	

• ş •• 	 • 	 • 	
• 	 : 	

. 	 •: .... 

1.1. Titular  

I .2.. Şoţ/soţie  

1.3. Copii ,c 

2. Venituri din activit ăţi independente 	 • 	 . : • 	 • • :• 

2.1. Titular  

2.2. Soţisoţie  

3. Venituri clin cedareafolosinţei bunurilor 

3.1. Titular  

3.2. Soţ/soţie  

4. • Veniiuri din investiţii 	.. 	 . 	 . 	 •• • 	 •. 	 • . .. 

4.1. Titular  

4.2. Soţ/soţie  

5. Venituri din pensii 	• 	
• 	

• 	 : 	 • E. 

5.1. Titular  

5.2. Soţ/soţie  

6. Veniiuri din activităţi agricole  

6.1. Titular  

6.2. Soţ/soţie  
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- 	

. 	 ui 	euitu1ii: 
( 	 iiiu 	i 	iuJj,it 	, uniul 	 : 

. . 	 .. 	 . 	 . 	 ..•:. . .Nume, adre...... 	: .. 
criciu1 prctl1iu1)iuct(lJ 

. 	 1eratQr.Ji1 .: 
vuu itul aiiuiJ 

încasat  

7. Venituri din prernii şidinjocuri de noroc 	 . . . 	 . 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie  

7.3. Copii  

8. Venituri diii aite 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. 

Data completării 
	

Semen ~ra 



~ 5 / ~â 2-, cj, &o 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	/7»7- 	 2&- 	, având funcţia 
de 	Ia 	/ţ -Ţ 	 C 

CNP 
	

domiciliul 

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

- 1.  	Oci t sau acţionai la societăţ i coniei iaak Jwilif) i nii/soiietăţi naţionak intitu ţii (le iiid it 	i u pii i i di 

interes econoinic, pm ş i membru în âs.iciaţii,fun.d â.ţii.;au alte organiza ţii neguvernân 

Unitatea 
- denurnirea ş i adresa - 

Calitatea deţinuta 
Nr. de părţi 
sociale sau 

 
de acţiuni 

Valoarea total ă  a 

parţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor 

2. (i lilitua dc Jnumhru lii 	rgane1e de cndiicure, adrniuistrare ş i control ale sociulilur cmcrcii1c. ale 
i igailor au toiiotne, ale 	oinpanialor/sociei i tiloi na ţionile, ale institu ţuior cle crecht, ale g rii pti r ilo r d i i u I  
ionoinic, ak asocia ţuoi sau fundaţăilor ,ii ak aftor oigaiuza ţu negueruarnentaIe 

Unitatea 	
Calitatea de ţinuta 	Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa - 
2. 1...... . ______________________  

3. Calitatea de meinbruîn cadrul asociaţiilor protesionale şiisau sindicale  

3. 1...... 

- 	 7Ovz 	 z -Z- 	V?/ 	 OYt 

-1 	Calitati i de rneanbru în oiganele di 	i()iiducere, aduainistrare ş i control, retrabuite s au niriiiibuite 
deţinute ÎII (adrul partidelor polita€, taiiii ţ i 	litiniită  şr denuanarea paitidului politic 	-- 

4. i...... 

5 Contracte incfusi 	cele de asistenţă  juridic, consultantă  juridică , consultanţă  şi civile, ob ţinute ori aflate 
în derulare îii tainpul eercatării funcţiilor, rnandatelor sau deinnat ăţilor publice finan ţate de la bugetul cle 
stat, local ş a diii fond iii i etcrnc ori încheiatc cu societ ăţi iomercaale cu capatal de stat sau unde stitul este 
acţionar inajoritar/minoritar: 
5.1 Beneficiatid decnctninT1e1e, 
pie1edenumiia şiadisa 

Jnsa 
conttBciant 

Piucedutprin 
caiafost 

Tipul 
contiacui 

Data 
încheierii 

Dita 
conliaclului 

Valoata 
totalăa 

1 



denuniia şi încrdinţat contnctu1ui contiaclului  
adresa contiaci1  

Tiar 	. 

Soţsoţie 	. 

Rude degadu1 I»aletitulanilui 

Societăţi comenia1e1Peioană1izică  
autorizală/Asociaţii lfamffiale/Cabinete 
individuale, cabineteasociate, societăţi 
civilepiufesionale sau societ ăţi civile 
pnifesionale cu râTundere 1imitatăcai 
desi şoaipnifesiade avocat/C)rganiza ţii 
neguvariamenta1e/Fundaţii/Asociaţii  

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantul împreun ă  cu soţul/soţia s i rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. 

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

Data completării 

976r 2/J 

Semnàe 

. 

..~e  
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