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DECLARAŢIE DE AVERE

!/7sU
Subsemnatul/Subsemnata,
C//
de
COiJLÎE-R_Sj,7
Ia
CNP

2&O//7-/5o
jr
/f, Ş 9

, domiciliul

, având funcţia

7LcUC

/UCc S2 -

iL .S ţjt\/(

1f

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

* 1) Prin familie se în ţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresi

iu

xiia

cateori*

AuuI
dolandlrll

Modul
.

parte

de
dobanclre

îitularul.

-----...
!

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) Iuciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dac ă se af1 ă în circuitul civil.
*2) La Titular se menionează, îri cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor.
2. Clădiri

NOT Ă :
Se vor deciara inclusiv cele af1ate în alte ţări.
Adr

siu zon i

categoiia

uul
Jobandirii

iiprafi€a

I

Cotai)artL

Moduldc
dobndire

Titulariil 2)

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă de locuit; (3) cas ă de vacanţă; (4) spaţii cornerciale/de
producţie.
*2) La Titular se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, riumele proprietaruiui (titularul, so ţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i 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
atura

Niarca

Ni%

(le

!

,1

J)ucăţl [Antil de fabrica ţie

•

Modul dc dobândire

ţ

2. Bunuri sub form ă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de cult, colecţii de artă şi
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 menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă ele se alJ ă sau riu pe teritoriul României
la momentul declarării.

Desciietc uinir ă

Anul dobândjrjj.

!

•

: • •

.•

Valoarea etiniit

i

!ţ

,/

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

1)at: :•
itiarii•
.

•

.
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•
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1
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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 însumat ă a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau institu ţii financiare din străinătate.

Institi ţiaa.re administrează..
._şi adresa acestcia.

Tipul*:
.

.

.

Valtita

Descliis înnu1

•.

...•.

SQ1d/v1oare lazi
...;..

j
/

.

*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 anuluijîscal anterior).
2. Plasamente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dac ă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate.
Eniiteiit tatIu1ocietatea în care persoaia este
acţionar au asociat/beneficiai de ainprumut

l

ipiI

umăr de tatluri/
cota de particaparc

Valoarea totala ta

zi

j

e
-,

*categoi.ii/e indicate sunl: (1) liârtii de valoare cleţirnle (titluri de stat, certif?ccile, obligaţiuni); (2)
aclizuii saz părţi sociaie în societăji coinereialc; (3) îniprurnuIuri acordate îil mirne erso;iai.

3. AIte active produc ă toare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pc
an:

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele af]ate în str ăinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achizi ţionate în sistem Ieasing şi alte
asemcnea bunuri, dac ă valoarea însumată a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăinătate.
Creditor

(.,ontractat în anui

cadent Ia

Valoare

vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societ ăţi naţionale sau
institu ţii publice româneşti sau străinc, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
(

im.

-

i. ilizatveuitul

Suii initu1ui
numik, adr€sa

Seri€iul piestat/Ohi€tu1
gii€rator de enit

Venitul aiitiai
iiicaat

l.LTitular
-/
,

1.2. Soţ/soie

1.3.Copii

*Se excepteaz ă de la declarare cadouri/e şi (rataţiile uzuale prirnife din parfea rudelor de gradui I şi al 11-lea

4

vII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s ăi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ă rile şi completă rile ulterioare)
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate.
•••
Cine a realizat enitu1
••• •,•
1. Veniluri din salarii
•

:

•

..

•

•

•

....•

Siirsa venitiili:
n.umele, adresa •

1.1. Titular

c-1.2. Soţ soţie
1.3. Copii

JieCŞ j
2. Venituri din activit ăţi independente
2.1. Titular
2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor
3.1. Titular
3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investi ţii
4.1. Titular
4.2. Soţ/soţie

5. Ve,zitztri din pensii
5.1. Titular
5.2. Soţ/soţie
6. Veniiurj din aclirităţi agricole
6.1. Titular
6.2. Soţ/soţie

5

•

.

Seiciul prstat/Obiectu1 Venitul
.. •.incasat
:gertor de vernt
•

•

•

•

Sursa venitului:
Nume, adresa
7. Venituri dinpremii şi dinjocri de noroc
7.1. Titular
Cine a realiiat venitul

•

Serviciul prestat/obiectul
. generator de venit

Venitul anual
încasat ••

7.2. Soţ/soţie
7.3.Copii
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
8.2. Soţ/soţie
______
8.3. Copii

•F,

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

Semnătura
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având funcţia
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cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau acţiouar :la societăţi: cornerciale, coinpanii/societ ăţi .naţiona1e,:nstitn ţ ii cle crcdit,. .grupuri de
interes economic, prei.um şi inembruîn aociaţia, fuaidaţii sau alte organizaţai_neguveriiamentak
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatea
,

-

denumirea şi adresa

Calitatea deţinuta

sociale sau
de acţiuni

-

.

,//

///

••!/

••/

,!

.

parţilor sociale
şi/sau a acţiunilor
.

.

__________

______________

2. Calitateadc mcmbru în organele tle conducere, administrire şi crantrolale societăţilur ciaiercialc. alc

regiiloa autononit, 4le coinpaiiulor/societăţalor iiaţion ik, alc iii1ituţii1oi de credat, ale riipui ilor dc intt a
ttonQinic, aleasocaaţiilor sau fuada ţiilor ori ale altoa oag tiuzaţii neguernainenta1e
Unitatea
-

denumirea şi adresa

Calitatea deţinuta

Valoarea beneficiilor

-

2.1 ......
,

3Calatatea de nieaubru în cadnil asociaţialoa profesionale şa/sau san4ia1e

3.1......

4. Calitatea de iiiembrti in organcic de couducere, aclininistrarc ş i cbnti1, retribiite sa.0 ncretribuite.,
d ţanatc în cadrul partidckjlatice, func ţiadeţinută şi denuinii ca partidului poiitic
4.1
7

/

.

54. CôUtracte, iiiclu sîv ccic dc asisténtâ jnridică, coaan1tanţ î jui adac, contiJtaaiţ ş acivileob ţinule ora alate
îi derulaae îu taiiipul eercatrii fuiic,liilor, anandateTor sau demiiit ţa1or piiblice fiaian ţ ic d li hugettil de
stat, lccal şi diu foiiduii cterne oaa înhaatc ci socaet ţa conicicialc cu capital du stit sau unde tatul ste
ac ţioiaar niaoritir/inmoritar:
L>aa
5.] Bcaeficianil dccontiact: nurne1e
Valoaiiia
ilisiiutiIt
Pxcda prin
Tipul
Diata
pIenumele1cIenTirea şi adesa
irtală a
conirac1ant
careafost
contitu1ui
încheierii
0(~Ilt -aCLUIL!i

1

J

denurniîea şi
adresa
Titiilar

înciediriţat
contiactul

contiaclului

contractului

.

Sose
.

udedegadu1Ia1etitu1aru1ui

Socicomeria1e/Poană izică
aut
ă/Asociaţii1imi1ia1e/Cabinete
individuale, cabineteasociate, societ ăţi
civileprufesionale sau societăţi civile
profesionale cu râspundere
care
cati
neguventa1e/Fundaţii/Asocia

,

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe Iinie ascendent ă şi copii pe linie descendent ă.
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, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreun ă cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societ ăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor.
2)

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

Data completării

Semnătura

y

c

2

