
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatu1/Siuia.a. 	 ţ 	 , avâncl funcţia 
dc 	 la 	 ,C€/ 

CNP 	, domiciliul  

cunocând prevederile art. 326 din Codul penai privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  împreună  cu familia deţin urmă toarele: 

* 1) Prin familie se în ţelege so ţul/soţ ia ş i copiii aflaţi în între ţ inerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

Adresa sau zona 	categoria* 	... 	Suprafa ţa 	 . 	 1 itularul 
AnuI 	 Cota- 	Modul de 	 ţ ) 

parte 	dobandare 	 , 
,7 	

3 	 2 oel  

* Catcgoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă ; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dac ă  se af1 ă  în circuitul civil. 

2) la Titular se men ţ ionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţ ia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

2. Ciădiri 

NOl Ă : 
Sc vor declara inclusiv cele aflate în aite ţări. 

________________ __________ dobaidaraz 	 dobandare Adrsa sau zona 	Catgolaa* 	,. 	Suprafa ţ 	 [itu1rul 
_   

Anul 	., 	Cota- 	Modul de 	, . 	2) 

yj 	ĂA& 	2__ 9°o6 
/ 	 7 

,a 

1 



* Categoriile indicate sunt: (1) apartarnent; (2) cas ă  de iocuit; (3) casă  de vacan ţă ; (4) spa ţ ii cornerciale/de 
producie. 

*2) La Titular se men ţ ionează , în cazui bunuriior proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/so ţ ia, copiiul), 
iar în cazui bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i nurneie coproprietarilor. 

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

care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii 

Natura Marca Nr de bucăţ i &nul de fabi icaţie Modul de dobâiadire 

2. Bunuri sub formă  de metaie preţioase, bijuterii, obiecte de artă  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 

NOT Ă : 
Se vor men ţ iona toate bunurile allate în proprietate, indiîerent dac ă  elc se afl ă  sau nu pe teritoriul României 

la inornentul declar ării. 

Descriere sumară 	 Anul dobândirii 	 Valoarea estimată  

l I l. lunu ri m()biIe, a cror viloi i .c (le1)ie ş te 3.000 (lc eiiro ficcire, ş i bunu ri iiiiobiie înst ri ni te în 

ullimele 12 luni - 
Nafura 

	
Pet 	4elt 

îstriiiI 	îiLriurii 	 îJ*Iră iiiJt , : 
» 

a 
v î loarci 

?O2 -/ 



Iv. Active financiare 

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

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv ceie aflate în b ănci sau institu ţ ii financiare din stră inătate. 

Jnstitu ţia care admini streazii
• 	 şi adresă  acesteia 	• 

Tipu1 
. 	 . 

Valuta 
. 

Deschis în aiiul 
•. 

o1d/ aloare la zi 
. 	 . 	 ... 

*(aregoriile indicaie sunL (1) coni curent sau echivalenie (inclusiv card); (2) depozii bancar sav 
echivaiente; (3) fbnduri de investilii sau echivalente, inclusiv fhnduri privaie de pensii sau alie sisieme cu 
acvmuiare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anierior). 

2. Plasamente, investi ţii directe ş i împrumuturi acordate, dac ă  valoarea de pia ţă  însumată  a tuturor 
acestora dcpăşeşte 5.000 de euro 

N OT Ă : 
Se vor declara inclusiv investi ţ iiie ş i participările în stră ină l.atc. 

Ernitcnt titlu/societatea în care persoana• este 
acţionar sau aociat/beneficiar de imprumut 

• 	 • 	 . T ipu I* • Număr de titluri/ 
 cota (1e participare  

• 	 . 	 ..• 	 . 	 • 	 •

tală 	la 	
• 

Valoarea to 	ii 

( I/c,()ri ş lc 1//(IICl/( xiI,/: ( l) /,i1iii Jc 	iJc,, 	J(ii,i/c (iI,l;ci cc 	/u, cci/i/h(,ic 	(l?Il(illzf): (2) 
( ((/1(111 •( i 	?r/(I . 	j,iJ 	;# .,O, I/,(i (I/i./c /cllc 	(,. ) iitijcltitiiiil/cri (/((]l /:I( 	Il /ilIfllc 1)(jC,Y()/1, i/. 



3. AIte active producătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
au: 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele afiate în str ă inătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achizi ţionate în sistem Ieasing ş i alte 

asemenea bunuri, dac ă  valoarea însumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 cle euro 

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

Creditor 	 Contractat în anul j 	Scadent Ia 	 Valoare 

vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subveu ţionate faţă  de valoarea de pia ţă , din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţ i comerciale, regii autonome, coinpanii/societ ăţ i na ţionale sau 
institu ţii publice româneşti sau stră ine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
ccic ale angajatorului, a căror valoare individual ă  depăşeşte 500 de euro * 

Cine a realzzat venitul Sursa vinitulua 	- 
numcle, adresa 

Seicul prestat/Obzectul 
generator deyen.t 

Venitul anual 
incasat 	: 

1.1. Titular 

1.2. Soso ţ ie 

de Ia (/((l(il(lt 	(a(/()l,li/( ./ /I(1/(l(iIIi 1/11(// f)!lfl1/( (IIil J)tl[/((/ /lk/(h)t (/( ,l(l(/ll/ 1 t,/ // //./(( 



vII. Venituri ale declarantuiui şi aie membriior si de farniiie, realizate în uitimui au fiscai îucheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscai, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor deelara inclusiv veniturile provenite din str ă inătate. 

Cine a raiizat veni tul 
. 	SUrsa 	eitIUi: 	• 

nuneie, adresa 
Scrviciul prestat/Obiectul 

geuerator de venit 
Veitu1 ă iival 

incasat 
1. Venituri din salarii 

1.1.Titular j l 

1.2. So ţ/so ţ ie Ov/o 	// 29 	3 «IV/ 

1.3. Copii  

2. Venituri din activit ăţi independente  

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţ ie  

3. Veniluri din cedareafolosintei bunurilor 

3.1. Titular 

3.2. So ţ/so ţ ie  

4.Vniiuri din investitii  

4. 1. iitular 

4.2. So ţ/o ţ ie  

5. Viiiiwi din pensii  

5litu1 r 

6. Vk i,hivi C/ifl c(iiviti(i (1Tii)lC 

iulii 

5.2. SO/iC  

-- 



Sursa venitului: (,nc 	realizat venitul 	. 	 . 

Nume, adrcsa 
Serviciul prestat/obiectul 

. 	 . 

generator dc venit 
Venitul anual 

incasat 
7. Veniruri din premii ş i dinjocuri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. So ţlsoţ ie  

7.3. Copii  

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţ ie  

8.3. Copii  

Prezerita deciara ţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incolnDlet al datelor mentionate. 

Data completării 

7 , 
. . ......... 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Siinata, 	 v, V,d11t 	 , având func ţia 
de 	/)7 ţ 	 la 	 ,7C1 

CNP 	,domiciliul 	tZ ţ  
/ 

cz1oscând prevedeile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere: 

1. Asociat sau ac ţionar Ia societ ăţi comerciale, companii/societăţi 	 uri naţionale, institu ţii de credit, grup 	de 
intereseconomic,__prccum şi membru în asociaţii,funda ţii sau alte organiza ţii neguvernamentale:  

Iinitatea 
- denumirea ş i adresa - 

. 	 . 
Calitatea de ţ inuta 

Nr. de părţ i 
• 

sociale sau 
. 

de acţ iuni 

Va1oarea total ă  a 
• 

parţ iior sociale 
ş i/sau a ac ţ iunilor 

2 Calitatea de niembru în oranele de conducere administr r6É si control ale societàtilor. comerciale ale 
regnlor autononae, ale companiiIor/socaet ţzlor ziaţionale, ale institnţulor de crcdit, ak grupurzlor de interes 
economzc, ile asocaaţailor sau Iuudaţiilor on ale altor organzzaţu neguvernamentale 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - 
	 Calitatea de ţ inută 	Valoarea benefciilor 

2.1 ...... 

13. Calitateadeziaeflibru în cadrui asocia ţiilor prQfesionale şi/sau sind.icale.... . . .. 

Of
- 

r---------.....-..---...-....,-....-... ............................................................, 	, 

A. Calitatea de naembru îiI organele de conducere,. adininistrare şi contril, retribuite sau neretribuite, 
ţ nute în .adrul partzdelor politzce, funetia detînutâ si dcnunazrea partidului pohtzc  

5. Con(racte, inclusiv celc de asisteni juridic ă , cousul(au ţă  juridică, coiiiiItan ţă  i civile, obiniatc ori aflate 
iu . Jerulare în timpul cxercitrii func ţiilor, inazida(elor sau dczzaniiîilor publicc fizian ţate dc la hugetizl de 
slat, locul si din fonduri extcrnc ori îizcheialc cu sociclii cornerciale ctz capital Jc slat sau zinde sta(ul.cste 
tcţ ioii:iriiiajmtar!iuiaori(ar: 	.. 	 -. . - 	 , . 

5. 1 1 	zlcriildcciI1!ic: izuelc. 	ttitu(i 	 lipu 	1 )i1;i 	l )iti 
1 xi 'l H:lu)l(I l(.i iuriuîia ş 	iii..i 	 . 	)i i1ii:i 	L.iii i li )t 	xli]:ld:.iJLi: 	liJ1(i i 11 	U] ritiili ii 	t t iiia 



denurniîea şi 	încidinţat contiactuiui contiactuiui 
adisa 	contiactul 

Titular 	. 

Soţ soţie 	. 

Rude de giadul I ale titulanilui 

Societăţi corneiiaJe/ Peisoană  tlzică  
autorizată/Asociaţii Familia1e/Cabinete 
indidua1e, cabinete asociate, societ ăţi 
civile pifesiona1e sau societăţi ciIe 
pi-ofésionalecu ÈâTundere 1imitatăcar 
desflşoară  pifesiade avocatt Oianiza ţii 
neguvemarnentale/  Fundaţii/ Asociaţii2  

Prin rude de gradullse înţelege părin ţi pe Iinie ascendent ă  ş i copii pe linie descendent ă . 
2) Se vor declara numele, denumirea ş i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută , titularul, 

so ţul/so ţ ia ş i rudele de gradul 1 ob ţin contracte, a şa cum sunt definite Ia punctul 5. Nu se declară  contractele 
socictăţ ilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreurl ă  cu soţul/soţ ia ş i rudele de gradul 1 de ţ in mai pu ţ in de 
5% din capitalui social al societăţ ii, indiferent de modul de dobândire a ac ţ iunilor. 

Prezenta declara ţie constituie act pubiic şi răspund p()trivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet aI datelor men ţionate. 

Data completă rii 	 ă tura 

............................... 
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