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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, ilé-t AM 	 , având funcţia 
de 	la  

CNP 	 322r 	, domiciliul  

eunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsnl în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
eă  împreună  cu fami1ia 1  deţin următoarele: 

* 1) Prin familie se înţelege soţullsoţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

Ad ei tau nin (ateioria An 
- Supraf ţa 

(ota- Mo.Juldt. 
... Titularul 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri 

extravilane, dacă  se at1ă  în circuitul civil. 
*2) La Titulartt se men ţionează, în 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 af1ate în alte ţări. 

	

Adresa 	 iti jn 

7Q 	u 

( 	iteoi i i 
u ul 

Jolnlirii 
tupr îl 	t 

- 	 -- 
lue 

( 	ut t- 

P  l l'te 
t1 	dii1 	lt. 
J(hlB(1lr1 

1 itul U 	II 
- 

 OO 

COU Ş  



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) casă  de vacanţă ; (4) spaţii comercia!e/de 
producţie. 

*2) La Titular se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietaruiui (titularul, so ţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

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

care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii 

Natura Marca Nr. (le Inic ăţ i Anul dc fabricatie Modtii de tiobă jidirc 

C 	c. 

2. Bunuri sub forană  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, eolecţii de artă  şi 
nuinismatică, obiecte care fac parte din patriinoniul cultural na ţioaaal sau universal, a căror vaioare 
însumată  depăşeşte 5.000 de euro 

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

la momental declarării. 

Dcrri su iàarà lobinJir Ioiri 	ttnt 

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

I)1t4 	1to 	 -----li ini 
. 	 . 	.- 	 .. 	 JloaJcn 

traii.iii t 
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Iv. Active financiare 

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

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

l ntituti i 	ii i adminisikea za 
i ipiii .iiuta Desclils în .inui o1JaIo.ir 	i i /1 

*categoriile  indicate sunt: (I) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de invesli ţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare .(se vor declara cele aferente anuluijîscal anterior) 

2. Plasanaente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate. 

t niitent t1t1u/( .u.t.aka îri cari pero.in.i et€ 
l ipul 

Nurnariiit 
cuta dep 	iara  

- 
V.ilo ria tutala I i 71 

*ca,egoriile  indicale sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titivri de stat, certficate, obligaţivn); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciaie; (3) împnunutuii acordate în nuine personal. 
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3. AIte activc producă toare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 dc euro pe 

Se vor declara inclusiv cele aflate în str ăinătate 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în bcneficiul unui terţ, bunuri achizi ţionate în sistem Ieasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă  valoarca însumată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 cle euro 

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

V1. Cadouri, servicii sau avautaje prixnite gratait sau subveii ţionate faţă  de va•loarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organiza ţii, Societăţi conierciale, regii autonoine, companiilsociet ăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de chcltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500de euro* 

• ____ 
u rs .. 

nueleidrc cncrJtord1cnit 
Venitui inu.il 

IflcLat 

1.1.Titular • 	 • 	 • 

1.2. Soţ!soţie 

1.3.Copii  

_______ . • 

*Se  excepteaz ă  de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din artea rudelor de gradul I şi al 11-lea 
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vII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s ă i de familie, 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. 

	

Siirt veiiittilni: 	Servici ul 11 -ett!()bicctul 	Veiiittil inua1 
( ine reili,it venitul 

	

nutnili. .ili u i 	ttiir_itor (k venit 	inii tt 

1. Venituri din saiarii 	 .• . 	 .. 	 . 	 . 

1.1. Titular  

1.2. So ţ/soţie  

1.3. Copii  

2 Verntvri din ativzt ăţi ind pc nd nte 

3 Venituri din cedareajoiosin ţebiiriurier  

::::::  

4 Venzturt diiz  

5 Venitui i drnpensii  

6 V nitui i drn activilâti 	Cole,  

: ::::: 
 



prestat/obiectul V Venitul anual Cine a realizat veintul 
•: 	 • 	 . 	 . 	 .... 	 .. 	 . dsat 

7 Vernturi din pi emii şz dinjocuri de noroc 

7.1.Titular 

7C / . oyso ţie  

7.3.Copii  

8 Venituri din alte sure 

8.1.Titular 

8.2. So ţ/soţie  

8.3.Copii 	 ,- 

Prezenta declara ţie eonstituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caraeterul ineomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 	 Senin

4-î 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subseninatul/Subsemnata, 	 j7Ci/v7 	 , având funcţia 
de 	(2D 	- 	 Ia 	U -• . 	O- 

CNP 	2b-2c2 (3 2o,C , domiciliul 	 î7 ,C-Oo 

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

l 1. OCiit dU c ţiOiir li cic1i conieici.ilc, c znpaiiiiocicti1i Iii ţ iOU.I 1e. iii1itti ţ ii (1C cre(lit. gIU 1)Uii Jv 

nIeYe vcnIiornic. r)recli IIj si nieml)riJ în iiociatii, fuiidilii sau alle oran zatii iieiiernaziiuntile: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - 

Calitatea deţinută  
Nr. de părţ i 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală  a 
părţilor sociale 
. ş1/sau a acţiunilor 

2. Ca1ititca de iucrnhru în orancle dc conduccre,dtninistrare ş i cuiitrol ale societîilor cornercialc, alc 

regiilor Autoriome ale cump 	.ilor/ociet ţdor iaa!1o1141e1  ale întatu!ii1or dt tredit ak gz upUrIl()r tk znter-e 
etonornic, ale asocsi)orsau fiiudlor on a*e 	tor o1iIgurn4iueIttalc 	 - 

Unitatea 	 Calitatea deţinută 	Valoarea beneficiilor 
- denumirea şa adresa - 

2.1 ......  

- 

3 (t.itta (lctn€mbruîn(.adrul isocia ţiilor profesionak şz/.ausindicak 	- 

3.1...... 

!tÎ 7Oc-Î$C71Z 	bu/o- 

1. Ca1dc nieiabru îorganc]edc conducere, adtninistrareSi coutrol,ctri1)liite su ncretbu 

d. ţztiiitc_în c idi,LpaJ tid 	loipo1iti 	funczi deţ iiti .l tliniiiraii v 	p irtI(lli1ul poitic 

4.1...... 

S. (ozitracIe, iiiclusiv celc dc asisten ă  juriJic 	coiiultan ţ 	juriJicz, c 	nsiiltarj ţ i ş i civilc. &b ţ iuulc ori aflite 

în (Ierzihireîli tiiarpul exercitÀrii 	1111ic1iilor 	uiandatclor sau dcziiizti1or jiiiblicc finan ţate dc la lwgetul (1e 

slal, local ş i (1i4 	[oriJuri cxterie <)II îiiclwiatc cu scic1 ă i coznerviak cu capital (1c stal sau uutiv statul (tC 

• 	)c ţ iar 	l)IaIUritar/liii()Iita 	•• 	- 	- - 	- 	 • 	- -• 	 - 	 - 	 •  
5.1 Bemficiami 	

--•-------------------• 	- 

i 	t:n uîne1e 	kisti 	a 	P 	duiapriii 	T 	Data 	DuataNTAŒwea 
prun1e/dca şiadesa 	 cafost 	coritttt 	încheiciii 	u1ui] 	tolalăa 
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dentuita şi nctdinţat contratului. coniraciuiui 
adresa con1atu1  

Titular 	. -. 

Soţscie 	. 

Rudedegiadu1I»a1etiaru1ui 

r 

Societăţi cona1e1Petană izică  
aÉŒizeW 	a1e/Cabe 

wbiuete AU,, soci 
sau  

profemde 	 râqxmclete 

Prin rude de gradzd Ise îuţelege părinţi pe linie ascendentă  şi copii pe linie descendentă. 
2)  Se vor declara numele, denuinirea şi adresa benefîciarului de coutract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

soţuLsoţia şi rudele de gradul I obţin coutracte, aşa cum sunt deflnite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor coinerciale pe ac ţiuni la care dedaraatul împreună  cu soţul/soţia şi rtzdele de grzdu1 I deţin znai puţin de 
51/o din capitaiul•socialal societăţii, indiferent de znodul de dobândire a ac ţiunilor. 

Prezenta dcclaraţie coastituie act pu1ic şi răspund potrivit 1eii peuale .pefltru inexactitatea sau 
caracteral incomplet al datclor nţionate 

	

Data completării • 	 ăt 

	

-. 	 ..........  
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