
DECLARAŢIE D.E AVERE 

Subsem atu1/ibseimata, 	 47Y7?,f,/ 	, având funcţia 
de 	Ia  

CNP i]O 	/? , domiciliul 7Cgţ  
t7 	fii 

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

* 1) Prin familie se în ţelege soţul/soţia şi copiii afiaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

\niil 	 Cota- 	Mudu4ik 	. Adresa sau zona 	Cateona - 	- . -. 	iiji - ifiIa 	 . . 	l inilarul 
parte 	dobandirc • 	-. 

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

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

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele af!ate in alte ţări. 

	

•., 	\iiul 	. 	Cota.- 	Modul  
Adresa san zona 	CaLcgni -- 	. . . .. 	 ipi-..il:iit 	• 	 . 	 . 	r 	Tifnarul 

	

- 	dnbajidirii 	 partc  

	

4 	t2ţ  

1 



* Categoriile indicate sunl: (1) apartamenl: (2) cas ă  de Iocuit; (3) casă  de vacanţă; (4) spaţ ii cornerciale/de 
producţ ie. 

*2) La Titular se men ţionează , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul. so ţul/soţ ia. copilui). 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietariior. 

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

care suut supuse înmatricul ării, potrivit legii 

Na1ur 	f 	Marca 	I Nr. de bucăţi AnuJ de fabricaiic f Modul de dobândire 

2. Bunuri sub formă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, eolecţii de artă  ş i 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniuJ cultural na ţional sau uiiiversal, a căror valoare 
însumată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă  ele se află  sau nu pe teritoriul României 

Ia momentul declarării. 

111. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstră inate îu 
ultimele 12 Juni 

i!l 	I)IIIH IUI I1 ItIS 	i 	ii 	rc 	iit 	i J 	- 	lrm 	- - - 	 - 

iu( 	l 11 	trai,jiri.j iu1r iiu j 	iijştraiiirit - - 
-- _ 
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Iv. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de ecouomisire şi investir 
inclusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea însumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor deciara inclusiv cele aflate în bănci sau institu ţii financiare din stră inătate. 

lnstitu ţia carc adminirează 	I 	. 	- 	 . 	T• 
. 	 l ipul 	Valuta Deschis in ii ul j 	Soid/valoarc Ja i şi adresa acesteia 	l 	 i 

*categoriile  indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozi ţ  bancar saz 
echivalente; (3) fonduri de investi ţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme ci 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi împruinuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturoi 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

Emitent ti11u/sncicfal în erc }roul ctu 	.. 	Niiin r Je t1urii 
iire:iiiiili Ia ti 

aetiotiarsau io i,bvueficiar d iiuiruuiu 	• 	 tiji dv *a7ttc,1,aI 

Caegorifle incicate svni: (]) /iîrtii de vaioare deţirnite (iilluri de sfai. certficate, oblig(ijirni): (2) 
acţiimi sai j7ărIi sociale în societăii conierciale; (3) îrnprunizt/uri acordaie în nurne persoiial. 

3 



3. Alte active produc ătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

Se vor declara inclusiv ceie aflate în stră inătate. 

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

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

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

Creditor 	 Coiitractat îu anul j 	c.ideut la 	 Valoare 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi conierciale, regii autononie, coinpaniilsocietăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

(iiie t reiliz:i vn 	
• 	ursa iiitu1iii: 	Scr:iciiilprvtt/Obiectn 	eni1ulinua1 

nunicle, adrvi 	.generator deyenit 	 îucsat_____ 

1.1.Tilular  

1.2. Sosoţie 

1.3. Copii  

*Se  excepteaz ă  de la declarare cadourile şi trata ţiile uzuale prirnite din partea rudelor de gradul I .yi al 11-lea 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor să i de famiiie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ările şi complet ările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

- 	Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: 	- • 	umele, adresa 

Serviciul prvat/Obiectu1 
generator dc 	iiiI 

Venitul anual 
incasat - - -.____________ _____________ 	- 

I. Venituri din salarii  

1.1. Titular _ ţii4j , - 
1.2. So ţ/soţie  

13.Copii  

2_ Veniturz dzn actzvit ăţi__zndependente  

2.1.Titular  

2.2.So ţ/soţie  

3_ Venzturi din cedareao1osziz ţez  

3.1.Titular  

3.2.So ţ/soţie  

4_ Veniturzdinznvesti ţiz  

4.1.Titular  

4.2.So ţ/soţie  

5_ Venzturi _ dinpensii  

5.1.Titular  
r/  

5.2. Soţ/soţie  

6. Venituri din_activif(i  

62.c ţ sc ţie  



Cane a reahzat venitul 
Sursa venitu1ui: 
Nume,adresa 	. 

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit 

Venitul ănual 
incasat 

7. Veniuri din premii şi dinjoeuri de noroc 

71.Titu!ar 

7.2. So ţ/soţie  

7.3. Copii  

8 Venzturzdin alte surse  

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

Data completării 

O4 c 1 
.

Sembatura  

........... 4 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatu1JS3iiia, 	 // 17 7Z/ 	 ,având funcţia 

CNP lZa O //1.T7 , domiciliul /e,/c 

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

1 Asocat sau acţaonar1a soeietăţa coaercaa1e, coinpanii/socaetăţi naenale,, iiastatuaz de cretit, grupuri de 
JintéÈés eçeîô#qçiprecum.i5[ 'memJbrùIù a 	iăţiî, fuaidaţisan ganizaţiîiîe uvernaa ta1e: 

Uni t atea 
- denumirea ş i adresa - 

Ca1iţ ea-d ţinută  
__--- 

- 

- Nr. de părţ i 
sociale sau 
de acţ iuni 

Valoarea total ă  a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

2. calitatca de ancmbru în org;uile de itIivcre l(l iinitrare şi ennlroj dc s(cict ăl,ilor vmercialv, alc 
rcgiilor aulouonie. ale companîi1orisociclikir n wiiJc t1v instiiu!iilor iiv cret.lit, ale grupiir1or tle iaitcrcs 
econoanac, ale asocjatijlorsau funda ţuh)r orialeaito i .iganiai i n n trnimi..  

Unitatea  
— denumirea si adresa 	

..;• 	Calitatea detinuta 	Valoarea beneiiciilor 
— 	 ..•• 

2. 1...... 

3.1...... 

€taţea4e: 	 rv i con(r,J. rctribuite siu ncrvl riliiiite, 
deti 
	

uirci iiiduiui poiitic : 
4.] ...... 

5. Contracte, inclusiv cele de asisten ţă  juridică , consuItii ţ  juridică, nsuItauţă  i civile, obiiiute ori aflate 
îu dcrularc în limpul e1(rcitării fuucţiilor, mndaleIir sau dvinniir pulIicc fjnanratc I la buvtiiI de 
stat. locaJ i din fouduri exteric ori încheaateci ncietili coiiic-rci1e cu capital de stal u iiide I:ituI estc 

ţiajor rilar:  
5.1 	 lniţ 	nrocairapfln 	Tiil 

cnitii1ii 	ta!ă a 
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deuiirSi 	iacrdinţai conilu]iii 

Tiîiilar 	
. 1 

Sot/soţie 	.. 

Rudede1ul Ia1etitu1ani1ui 

Societăţi comPeiană lzică  
autorza1ă/Asoci4i 	iliaJeCab 
ndividuaiecabeasociate, socidăţi 
civilesiona1esau socidăţidvile 
ptosiona1ecu răspunde 	lmitatăcare 
dDadeavocat/z 

1)Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendent ă  şi copii pe linie descendentă . 
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa benefciaru1ui de contract unde, prin calitatea de ţinută , titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună  cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social aI societăţii, incliferent de modul de dobândire a acţiunilor. 

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

Data coinpietării 

o 
Sem tura 

........... ... 4t 
~ 

......... 

-, 
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