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DECLARAŢIE DE AVERE 

.Subsemnatul/Subsemnata, 	 - 	 / , având funcţia 
cle O-t- 	 7 	 Ia  

CNP 	, domiciliul 	CuC d 	ÂZf Ca 

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 înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţî în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

* 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 men ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele copnprietari1or. 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) casă  de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţ ie. 

*2) La Tjtu1ar se menţ ionează, 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. Autovehiculelautoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 
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2. Bunuri sub fornaă  de naetale preţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colecţii de artă  şi 
numismatică, obiecte care fac parte diu patriinoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare 
însumată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor menţiona toate bumirile aflate în proprietate, indiferent dac ă  ele se află  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

- 	 U1(1 11 11 

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

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire ş i investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă  valoarea însumată  a tuturor acestora depăşeşte 5..000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau instituţii financiare din străinătate. 
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*categoţ.jjle 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 cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului jscat anterior). 

2. Plasainente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însuinată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investi ţ ii Ie şi participările în străinătate. 
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*categoz iize  indicate swu: (!) h&-iii de valoai-e deţinute : (titluri de staî, certjicale, obligai.iuni); (2) 
ac.ţiunz sau părţi scciale în sociei7.tz conierciale (3) îrnpnirnuturi accrdate în rnime percnal 
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3. AIte active producătoare de veaituri aete, care îasumate depăşesc 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 uaui ter ţ, buauri achiziţionate în sistem leasiag şi alte 

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

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele f1nanciare acumulate în str ăinătate. 

Creiti Contract:t îu auul caden11j • 

V(- A7Jr  

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvea ţionate faţă  de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societ ăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garaa ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 
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1.1.Titular . 	. 

1.2. Soţ/soţie  

1.3.Copii  

*Se  exceptează  de la declarare cadourile şi irataiile uzuale priinite din partea rudelor de gradul Iş ial 11-lea 



vII. Venituri ale declarantuiui şi ale meinbrilor să i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modifică rile şi cotnpletă rile ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor lcclara inclusiv veriiturile provenitc din str ă iriătate. 
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1. Ţ enituri din salarii 	 i. 

1.1. Titular  

1.2. Soţ/soţie Sj 	.f,e j,iz,a,& 

1.3. Copii 	i-- 
ţO? 	Co y  

2veniturz din adivzt ă i zndependente  

2.1. Titular  

2.2. Soţ/soţie  

3. 	 e(dlJl a/)losinţei 	wiuri1i  

3.1. Titular  

3.2. Soţ/soţie  

4 Venzturz din  

4.1. Titular  

4.2. Soţ/soţie  

5 J imurz dznpenszz  

5.1.Titular  

5.2. Soţ/soţie . 

I 	,.i:ir, dii 	1Lii1ztrĂ agrielJic 	• 	 . 

6.1.Tiiuiar  

6.2. Soţ/soţie  
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7.1. iiiular 

7.2. Soţ/soţ ie 

8.3. Copii 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet aI datelor naen ţionate. 

Data coinpletării 	 Semnătura 

Ot. 	e/9 	. 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

SubsemnatuL/Subsemnata, 	 — 	 , avnd funcţia 
de. 	1- 	 la 	1C, 	,3(? 67 

CNP 	OOa 	 • , domiciliul 7(C, s17A, 	 j6 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind fălsui în declaraţii, declar pe propria răspundere: 
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Ijnitat 	
Nr. dc pă rţ i 	Valoarea totai ă  a 

Ş 	 Uaiitatca detiiiut ă 	socia]e sau 	părţilor sociaie 
— denurn irea ş i adresa -. 	
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. 	• 	. (. alilalca deţmula Vaioarca bencticiilor 
_______ 
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denumiiea şi înciedinţat contiadului contractului  
adresa conadu 

Titular 	. 

7  
Soţ/soţie 	. 

Rude 	Ia1eiituIaiuiui 

Societ ţi coia1etPeiană flzică  
zată/Asociaţii 	miaCăbe 

mclmdualgcabmetr-aso-,iatp, socid ţi 
civi1eptoisiona1esausociet ăţi civile 
piosiona1ecu răspu1ei1imitatăcae 
dadeavocaana ţii 
nMwmmwrgaW 	 daAsocia  

1)Prin rude de gradullse înţelege părinţi pe Iinie ascend ntă  şi copii pe linie descendentă. 
2)Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiaru ui de contract unde, prin ca1itatea de ţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum su it definite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantul împreună  eu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societ ăţii, indiferent de modul de dob kidire a ac ţiunilor. 

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspun potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incoinplet al dateior men ţionate. 

Data completării 

o 	: 1201C  

Semnătura 
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