
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemna1/Subsemnata, 	 _ 4\ C) 1j 	ţ\J 	L C ţ  1\ 	, având funcţia 
de 	Q) ţ  L- 	Pi1a COPTit 
CNP 	2- Q1 2- c\ , domiciliul 	jc 	CQ 	f (- 	p 

Î  Oj Cu 
(t\ 

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

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia ş i copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 
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* 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 ş i numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele afJate în alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacanţă ; (4) spaţ ii comerciale/de 

prod ucţie. 
*2) La Titular se men ţionează , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţ ia, copilul), 

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Natura 	 Mai ca Nr de bucăţ i AnuI de fabi ica ţ ie Modul de dobndire 

2. Bunuri sub formă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colecţii de artă  ş i 

numismatică, obiecte care fac parte din patriinoniul cultural na ţional sau universal, a c ăror valoare 

însumată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor men ţiona toate bunurile allate în proprietate, indiferent dac ă  ele se a1Jă  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

Dccricrc smnarâ 	 AnuI djbândirii 	 ilirea estiniati 

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

uitimele 12 luni 
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Iv. Active financiare 

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

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele afate în b ănci sau instituţii financiare din str ăinătate. 

Institii ţia care administreaz ă 	
l Il>U1* 	Valuta Deschis în anul 	Sold/valoaie Ia zi 

. ş i adresa.. ăcesteia ______ 	;. 	. H: 	 • 	 • 	 . •. 	 :. • 

*categoriile  indicate sunt: (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 ş i participările în străinătate. 
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*calegorîize  indieaie sunt: (1) hărtii de valoare deţinute (titinri de slat, certzjîcate, obligaţ iuni); (2) 

acfiuni sau ,părţi sociale în socieiăţ i com.erciaie; (3) îinpr.urn1turi acordctte în nume persoricl. 



3. Alte active produc ă toare de venituri nete, care însumate depăşesc echivaientul a 5.000 de euro pe 
an: 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii 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 străinătate. 

C reditor 	 Contractat în anul 	cacIent la 	 Valoare 

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

(in. i i 	dirt venitul - 

1.1.Titular 

iii 	a 	tnitului 
numele, adresa 

riciu Ă picta(/Obzectu1 
eneratoi cle 	enit - 

Vemtul auuil 
încasat 

1.2.S:/so:ie  

*Se  exceptează  de la declai-ai-e cadoui-ile ş i trataţiiie uzuaie pJirnite din partea rudelor de gradzfl I şi al 11-lea 



vII. Venituri ale declarantului şi ale meinbrilor să i de familie, reaiizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ările ş i completările ulterioare) 

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

• 	. 

Cine a realizat veaitul 

	

.• 	. 	 . 	. 	• 

... 	Srsa venit1ui: 
: 	 numele,adresa 	. 

SiciuI prestaObiect1...VenituI 
. 

.generator:devenit.. 	. 

anu1.: 
.., 	 incasat . ,. 

1. Venituri din salarii  

1.1. Titular  

1.2. Soţ/so ţie  

1.3. Copi i 

2. Venituri din activiz ăţi independente  

: 	:::::ie  

3. Venituri din ceda.reafolosia/ei bunurilor  

3.1.Titular  

3.2. Soţ/soţie  

4. Venituri din investiţii  

4. 1. Titular  

4.2. Soţ/soţie  

5. Venituri din pensii  

5.1.Titular  

5.2. Soţ/soţ ie  

6. Veniiuri diii aclivii ă/i agricoie  

6.1. 



Cinc a rcaJizat venitul 
: 	___. 	 •• TNume,• 

• Sursa venitnlui: 
 adresa 

Serviciul prestat/obiectul 
generator de veiiit 

Venitul anual 
• 	 încasat 

7. Venituri din prernii şi dinjocuri de noroc 	 . . 

: 

7.3. Copii  

8. Venituri din alte surse 

8.1.Titular 

8.2. So ţ/soţie  

8.3.Copii  

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

Data completării 	 Semnăt 

.. 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemn41/Subsemnata, 	 - 	-(-- î 	, având funcţia 
de C ţ LF 	3C3E 	 1a CC 	 (jCjj ţ  

CNP M 4 	2.. 	(Ei 	, domiciliul TECU 1 	L Ţ 	 ( 
\U 	(AL 

( 	 .. 	 , cunoscand prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul in declara ţii, declar pe propria raspundere: 

1. Asociat sau acţionar Ia societăţi coi 	rcialc, conipanii/societ ăţi naţionale, institu ţiide • credit, grupu ri de 
interes ecoaoniicpjecuni şi nienibru în asociaţii, funda ţn sau a1teogiiza ţu iieguvernamentale 

uni a ea 
- denumirea ş i adresa - Calitatea de ţinută  

Nr. de părţ i 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală  a 
părţilor sociale 
. şI/sau a acţiuntlor 

2 	Calitatii Ji ni.nibi U îI. organcle de conducerc 	i(lnun1liirc şi control ale societ ţ.1or coniii 	i.1e 	ale 
regii.lor a u l unomc, alc conipan iiIorJsociet ţiIor naţioiialc, alc iiistitu ţiilor dc credit. ale 	rupurilnr (1c iii tures 
economic, ale asueiatiilor 	au fulldaţiilor ori ale altor orauiza ţii_nencrnarncntalc: 

Unitatea 	 Cal itatea de ţinuta 	Valoarea beneficiilor 
- denumirea şi adresa - 

2.1 

- 

3 Calitatea de ineinbru în cadrul asociaţulor profesiona1c şi/sausiudica1e 	 - 

3.1 	 )— 	 TEJci 

4 	Calitatea 	.1u 	niuinbi.i în 	orgaiicic de coiducerc, administrarc ş i control,.retribuite sauneretribiiite, 
deţinuteîn cacirul paitidelor politice, innc ţia deţinută  si denuinirca paitidului politic 
4 . 1...... 

5 Contrate, inclusiv cek rle asttenti juridic, cousultant ă  juridieă , consultan 	şi ci ile, obiuute ori aflate 
în cleiulare în tiinpul 	eritru luncţ iilor in uidatelor 	iu deiiiiutti1or pullice 	ia ţ itc de Ia bgctu1 dL 
sa1, local ş i dîn:foil.diiri eterne oii încIieiit( cu souetti concrcii1e cu capital de stat siu tinde 	tatul este 

5.1 Beneiciaru de conract: numele, 	Irsituia 	
[ 

Piucecluia pii 	Tu1 	Data 	J 	Duiala jVa1oara 
si  adrsa 	cortractantă 	caivakist 	1 contctu1ui jc1eeii 	contiactului 	totalăa 

1 



denurnina ş i încidinat contiactuiui contiaciuiui 
adresa contiactul  

Tilular 	. 

Sosoe 	. 

Rudedegadu1Ia1etiluIani1ui 

Societăţi comenia1e!Persoană flică  
aulorizată/Asociaţii imi1ia1e/Cabinete 
indidua1e, cabinete asociate, societăţi 
c1epiofesiona1e sau socieI ăţi c1e 
profesionale cu râspundere 1ini11atăcai 
desl şoarprufesiade avoca1/Oianizaţii 
neguveiene/Funda ţii/Asociaţii  

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă  şi copii pe linie descendentă . 
2)  Se vor declara numele, denumirea ş i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I ob ţin contracte, a şa cum sunt definite Ia punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantul împreun ă  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 declara ţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 
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