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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	/ (J 
	

având func ţia 
de 	 la 	 - 

CNP 	, domiciliul 	 r. 

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

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

I. Bunuri imobile 

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

Adresa sau zona ateoria -.  
Anul 

. 	... uprafa ţa 
Cota- Mou1d 

-. 	. dobandar Titularul 
.,. 	- 

roit 

* 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 menţionează, 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 aflate în alte ţări. 

i 	iu Iun i ( 	tiuii i 
Aiiul 	.., 

(1o1)andirli 
, 

IiJ)i 	d 	li 
- 

(.uti- Modil tic. 
dObIfl(llft  

2 
l itui uiil 
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* Categoriile indicate sunt: (J) apartament; (2) cas ă  de Iocuit; (3) cas ă  de vacanţă; (4) spaţ ii comerciale/de 
producţie. 

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

(ti i a M iri. i Nr. de bui.t ţ t Anul di. fibru..a ţ ii. Modut k clobainfire 

/  C4(.7 	C3P( 

2. Bunuri sub formă  de metaie preţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de eult, eolecţii de artă  şi 
nujnismatică, obiecte care fac parte din .patrianoniul cultural na ţionai sau universal, a căror valoare 
însumată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: . 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indifret dac ă  ele se af1ă  sau nu pe teritoriul României 

la momentul cleclarării. 

1  fe«si  l rà 	 nul dir ___ 	 a1oari.actmat.i 

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

	

ultiinele 12 luni 	 . 	. 	. 	. 

Fl 

turt buuului 	) 1t4 	 lrrtii i i ttri Ca ii - i 	 l 01 111 i 	t ilu ti 

	

\ 	 . 
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Iv. Active fjuanciare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dac ă  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. 

1iiti1uliacare 	(irnil1itrelz ă  rri1. 
i a1rea accsteia  

Valuta Deschis în anui o1J/valoare Ia zi 

*categonile  indicate sunt: (i) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fondwi de investiii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acunnilare (se vor declara cele aferente aauiuijiscal anterior). 

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

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

- 	1mitent tit1u/scietaea în care per ,;oana cte 
icţionar au asociat 	eficir deipriru 

Nuniă r de titiurii 
cota de particip 

1rca total ă  la zi 
, 	 - 

*cagegoriile  indicate sunt: (1) liârtii de valoare deţinute (titiuri de stat, certjlcate, ob!igaţiurn); (2) 
acţiuni saupărţi sociaie în societăţi cornerciale; (3) împnîlnuturi acoidate în nwne personal. 
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3. Alte active produc ătoare de nituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

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

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în str ăinătate. 

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

asemenea bunuri, dacă  valoarea însumată  a tuturor aeestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

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

Crdi(or (onrctat îuanui ca(1ent la Va1ore 

VI; Cadouri, servicii sau avantaje prianite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi coinerciaie, regii autonome, eompanii/soeietăţi naţionale sau 
institu ţii publice româneşti sau străine, inelusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, aitele decât 
cele ale angajatorului, a eăror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

Cine 	re1izat veitul _______ _______________ 
S&sa 	nitu1 
ntin1lk, 	dr€ MAY_ nerJtot di€nt 

Vcnitulanja1 
înct 

• 	 1.1.Titular 

•\ _____ ________ 
1.2. Soţ/soţie 

 

1.3. Copii 

*Se  excepteaz ă  de la declarare cadourile şi traiaţiile uzuale plimite din partea rudeloi 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 znodific ările şi completările ulterioare) 

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

. 	. 
(inc 	i rctJiiit 	eriitul 

uri vciuttiliii: 	Servicul I)restat/()[)Iüctiii 
nurnik 	drii geijerator de venit 

Venitiil 	intiI 
iiiitit 

1 Venzturi din salarii 

1.1. Titular  

 1O&oo 
1.2. Soţ/soţie  

roo 4000 

1.3. Copiiţ , 

oo 

2 Venztz i azn acinztăţi indip c , ndente 

2.1.Titular  

2.2. Soţ/soţie  

3 J7emhrz dzn  

3.1.Titi1ar  

2.Soţ/soţie _________ 

4. 	nitiu / am un L 1z(u  

4. 1. Titular  

4.2. Soţ/soţie  

5 Verntw /hnpenszz  

5.1. Titular .. . 	. 	 . 	. 

5.2. Soţ/soţie  

6 Venitu) z c/ln 	v1 ă zagricolL - 

t  
:

::;::ie  



sursa 	 Serviciul prestat/ohectu1 Veuitu1anu1 
Cxne a reahzat enatt1 

• 	. 	.. 	:. . 	. 	iisat 
7 Venituri din premii şi dinjocuri de noroc 

7.1.Titular  

7.2. Soţ/soţie  

7.3.Copii  

8 Vernturi din ale swse 

8.1.Titular  

8.2. Soţ/soţie  

8.3.Copii  

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau 
earacterul ineomplet al datelor menţionate. 

Data completării 	 Senină  u 

j7
.  

ne 



lt 	Ot(, e9 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

SubsemnatuL/Subsemnata,  
de 	eà,re - 	 la 

CNP Lo 7 	 , domiciliul 

având funcţia 

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

1. Aoeiat sau :ic ţ ioiiar la societ ăţ i comerciale, coIflI)afliiisociet ăţ i iia ţ ionale. institti ţ ii (1C credit. gruptiri Je 
interes ccononiie, precuni si inemhru în asociatit.frinda ţii 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - 

sau a1t 	oraitiza ţ ii ncuvcrnamciitaJc: 	- - - 

	

Nr. cle părţi 	Valoarea totală  a 
Calitatea deţinută 	sociale sau 	părţilor sociale 

 . 	 . 	 . 	 . 

	

de acţiunl 	şi/sau a acţiunilor 

1 Cah uen1ru îno ane cendice., a ar ş1ci)ntrio€ic ţiIorLomcria1c, ilc 
e1ilkr autonome. ale co ipanuloi-/societiţi1or naţioiale, ale ineitutidor cle crctlit ale lrupurl1oI de intt. rs 
onic, i1tor gienamentale ___- 

	

Unitatea 	 - 	 . 	 .-. 

	

Calitatea deţinuta 	Valoarea beneficiilor 
- denumirea şi adresa - 

2.1 ...... . .____________  

-----------.- 	 - 	 - -- 	. 	 -------.----- 	--- 	---- 	-____ 
3 €aliLatta de mhrti în ci lruIa 	ciaţ or profcionaIe şifau siik 	 - 

3. 1...... 

4 	Caiitatead. 	ninhi u 	în 	or-anefé tic conducere,iJiiiinîsfrirt. 	si 	contrul 	rctril,uittstu 	nirti ibuit 

de(illute an cadriil pai_tidelor polf ţia deţuiutăşi denireptiJttltiipoIitic 	 - 

4.1...... 

S. ( uiitr:icle, iticliisi eele de is iItvnti juri1ici. consnitaii ţă  j u ri(hva. voiisiil(:i iii ş t civile. oh ţ iii 11 tC ori Àmte 
în tleriila rv în l inijw ! cxcrcit -  r i lriiiciîilor, nia n(1:itek)r s:i u Jcrii ititjI<ir Jni hlice l!Iiil ţ l te (lv l:t l)t,etul (IC 

st i1, Iot il si tliii foii Juri cstri uri îi 	iate cS)ic(i ţ i uni rciilc cu capiLli 10 sl il siu unJc s( rtul cstc  
WIVE 

acţronar ni. ţjoi itarizainoi itir 
5.1Bieam1deeitraLt:nurne1e 	1nsa 	Pjcedurn 	Tipul - 	Data 	Duiala 	Va1ontia 
pnun aadsa 	oonùacàlft 	care 	- coiltm&dLù 	bdieictii 	mtucwb - 	lotalăa 

1 



denurniia şi 
adresa 

înadat 
conixactul  

antiactu1ui contiaclului 

Tilular 	. 

Soţscie 	

. 
Rudedegtadull»aletitularului / 

Sociia1e/Peita ă fizică  
autot ă/Asociaţiiimi1ja1e/Cabinete 

 
idMdLde, 	societiţi 

 ceci ăţicivi1e / / 
rapxKlŒe 

nMAmmerËaWFmdaWAsoW 

Prin rude de gradzdlse 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 nidele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite Ia punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni Ia care declarantul împreună  cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al Societăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor. 

Prezenta declaraţie constitaie aet publie şi rspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul inconaplet aI datelor naen ţionate. 

Data coinpletării 
	 74ra 
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