
DECLARAŢIE DE AVERE 

SubsemnatuliSubsemnata, 	 /4(9C1llţV 	 fc - 	 , având funcţia 
de 	Q12 L 	 Ia  

CNP 	 /f/ ,domiciliul si&, 	Q 	)LQJP7// 	 /3L 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  împreună  cu fami1ia 1  deţin următoarele: 

* 1)Prinfarniliese înţelege soţul/soţia ş i copiii af1aţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

Adr€a au zona Catiorii 
Anul 

dohandiru  
. 

uprata ţa 
Cota- 
parte 

11odul dc 
dobandiri  

. litularul 

rEc&ţ c 	7— ls-2PI  
, 	 C7U 	r 

* 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. 

(lr(a 	ati iona C atorta 
- 

Âuul 
dobandirii 

upr d 
Cotu- 
parte 

iodu1 Je 
dobandire  

. 

Titul it uI 

p t,,P  

C-fe*( 	N1 Q 	2 



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

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit Iegii 

L 	Naturi Mrea r. de huc ăţ i AnuI de fabrica ţ ie Modut de dobndire 

( _.... 

2. Bunuri sub formă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colecţii 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 menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă  ele se af1ă  sau nu pe teritoriul României 

!a momentul declarării. 

Dcscrierc sumar ă  Anul c1ol)Ildirii Valoarea estiiiiat ă  

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

Nitur i hunului Dta Persoaiia ctii carc s-i Foi nii 

instrainat 
- 	- 	.. 

iustraivarn 
- 
ustrainat 

.. 
instrainarii  

aJ.oarea 
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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 instituţii financiare din străinătate. 

Iustitu ţia care adininistrcaz ă  Tipu lA 
i_adresa_aceteia  

Valuta l)cschis în anui SolJ/valoare la ej 

*categoriile  indicate sznt: (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 anuluijiscal 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 investi ţiile şi .participările în străinătate. 

:..::E•itcnt titlu/socictatea în carc persoana cstu
• acţionar satiasociat / bene1ciarJe _&mpriznut 

Tipiil 
Numă r dc titluri/ 

 cotacleparticipare  
. 

1oart i totila la n 

*categoriile  indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certjîcate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 
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3. AIte active producătoâre de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 	 . 

: : : :: 	 :: : : : : : : : : : 	 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 	 :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 	: : .::::::. : : : : : :: 

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

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

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

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

Crcditor Contractat în anul Scadent Ia Valoarc 

771  

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piată, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societ ăţi naţionale sau 
institu ţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieji, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

Cine a realizat vcnitui 
Sura vcnitului: 
nurnik adre% i 

Servieiul prctat/()bicctul 
inirator (ie venit 

Vitu1 aniial 
îniaşţ t 

1.1.Titular 

1.2. Soţ/soţie  

1.3. Copii  

*Se  exceptează  de ladeclarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ările şi completările ulterioare) 

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

. (.ine a realizatvenitul 
________ 

Sursi vei 	iili 	iSeiciul 
numc1eadrca 

prestatlohiectul 
•..eneratqr deii 

Venitul aiiul 
... 

1. Venitur/ dii .alarii  

1.1. Titular  

c4iv/  
1.2. Soţ/soţie  

_______________ (J ____________ /.• ,O 

1.3. Copii  

2. Venituri din activit ăţi independenle  

2.1. Titular  

______• ____ 

2.2. Soţ/soţie 	 • 
• 

,7V 

3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor  

3. 1. Titular  

3.2. Soţ/soţie  

4. Venituri din.investiţii  

4. 1. Titular  

4.2. Soţ/soţie • __________________ ___________ 

5.Venituri dinpensii  

5. 1.Titular  

5.2. Soţ/soţie  

(.• ______ 

6.Venituridinactivităţi agricoie  

6.1.Titular  

6.2.Soţ/soţie  
.• •.• 

5 



. 	 . 

. Cne a rcalizat vciiitul 
urs 	vcnituiui: 

Numi aJria 

Scrviciul prestaobicctul 

1nLrtor Je 	enit 

Venitul 	nul 

iiii 	tt 

7. Venituri dinpremii şi dinjocuri de noroc 

7.1. Titular . 

7.2. Soţ/soţie  

7.3. Copii  

8. Venituri din alte surse 	 . 	 . 

8.1.Titular  

8.2. Soţ/soţie 	 . 

8.3. Copii  

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

Data completării 
	

Semnătura 



'11-nal Q 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 f}7 ( 11IVU 	 , având funcţia 
de 	la 

CNP 	/ (9 72 ] 7/ţ/ , domiciliul Zc 	j. c- 	 nt z 

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

•.i. :: Asflciat sau ac ţ ionar  la soeietăţi comcrcialc, conipuuiilsocict ăţ i naţionale, institii ţ ii de credil, gr ăipuri de 
anter 	eeouornicpee uan si in mbruînasoeaaţat,iunJaii sau ă lte organaa 	ncguernarncntalc 

	

Nr. de părţi 	Valoarea totală  a 
ni 	ea  

denumirea şi adresa - 	
Calitatea deţinută 	sociale sau 	părţilor sociale 

- 	 . 	. 	. 	 • 

	

de acţiuni 	şilsau a acţiunilor 

.. -. . 

2. Calitatea de niembru în organcic (Ie conduccre, administrare si control ale societ ăţ ilor comerciale, ale 
rcgiilor autonorne, ale cornpaniilor!societ ăţ ilor na ţ ionale, ale institu ţ iilor dc cretlit, ale griipurilor (ie intcres 
economic. alc asociatiiIor suu funda ţiilor ()ri ale altor oraniutii netivernauientule: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - 

Calitatea deţinuta Valoarea beneficiilor 

2.1 ......  

3 Calttatta (Iemernhru încadrul asoeia ţ iilor paofesioriak 	iIiu siiidicak  

2 

4. (alitatea (1e nicnibru în organele dc conduccrc, administrarc si C()ntrol, retrihuitc sau neretrihuitu, 
deţlnutLîneadrul partadlor politace. funce ţaauti 	denunauva partid*ahai politic 
4.1 	 _ 

5 Contracte, anclusiv cvle de asistn ţ 	jaaridică, consu1tantî juridică  consultan ţa si ei dc obţinizte ora aflate 
în derulare îu timpul e1ere1tiriI func ţulor, mandatelor sau deniaaat i ţ ll()r l)uI)11ce  finan ţati (1e l i l)UgitUI de 
stat, local şi din tonduri exterue or i inihei ate eu soeietji eoniereiak eu eapital (le stat sau UI1(li st atul este 
acţionar inajoritariiiiinorită r  
5.1 Beneiciani1decontmct nume1e 	Instia 	PiucedutaJ 	Tipul 	J 	Data 	I)aiata 	Va1oaia 

cantă: 	cafost 	con1ui1ui 	încheierii 	contiu1ui 	totalăa 

1 



- denurniia şi încidinţat contiu1ui cIi1u1ui  
adresa  

Titular 	. 

Soţ/soţie 	. 

- - 

Rudedegiadul I» aletitularului 
. 

Societăţi cmia1e/Peioană1izică  
auzaAsoc1a 	aCabite 

didua1e, cabinete asociate socid ăţi 
civi1efiona1eusocid ăţicivi1e . 

sionale cu raTundm 1inti ăcare 
des1 şoafesiade avniza ţii 
neguvnenlale/Fundaţii/AsociaţiiZ  

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă  şi copii pe linie descendentă. 
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 acţiuni la care declarantul împreun ă  cu soţul/soţia i rudele de gradul I de ţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societ ăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor. 

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

Data completării S) ă  ntra 
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