
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatu ă/Subsemnata, 1 L/ 	A?Z 	 , având func ţia 
de cf 	j ( 	i!c.- c 	• 	la / /4 (/ - 	7— 	,, 

CNP 	,domiciliul 	 //h1i.  

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

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

I. Bunnri imobile 

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

Adresi au zoua 
. 

Cateoria- 
•rnil - 	- 	.. tipruftta . . Modnl*Je . . Jitularul 

* 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) L.,a 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. 

•.. j 	Anul 	• 	 Cota- I Midul de ! 	 - 

Adrcs 
.

asau zoita 	Cafvgiri:i - 	..• 	- . 	ii prafi!i 	 l 	 . 	l tI ii:trii l 
• 	 l 	 dobmii- 

r 	 • 	 -. 	 -r 
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* Categoriile indicate sunl: (1) apartarnent: (2) cas ă  de Iocuit: (3) casă  de vacanţă: (4) spaţ ii cornerciale/de 
producţ ie. 

*2) La Titular se men ţionează , în cazul bunurilor proprii, numeie proprietarului (tituiarul. so ţul/soţ ia. copilul). 
iar în cazul bunurilor în coproprietate. cota-pai -te ş i nurnele coproprietarilor. 

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit Iegii 

Naiii r:i Marca Nr. de bucăţ i Aniil d 	fibricic iliduI de dobândire 

/ vdg el e-A .,/ 

2. Bunuri sub formă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colec ţii de artă  şi 
numisniatică, obiecte care fac parte din patrimoniul culturai na ţional sau universal, a căror valoare 
însumată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă  ele se af1ă  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

111. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstră inate în 
ultimele 12 luni 

• 	 \aiii rIlllHlilili 	: 

.. 	 . irit 	ui 	( 

: • 	 Dai 	I 	Per,  
.•.. 	- 	 .•. 	 . 	 . 	 . 	 - 	 - iitran ii - 

. 	 : 	 . 	 • 

tr.aii  

!, 
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Iv. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de ecoaomisire ş i investir 
iuclusiv cardurile de credit, dacă  valoarea însumată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor declara inc!usiv cele afiate în b ănci sau instituţ ii financiare din stră inătate. 

*categoriile  indicate sunt: (1) cont curent sau ecliivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar saz 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau ecliivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cz 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anterior). 

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

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investiţii!e şi participările în străinătate. 

Categorile inc!icate szml: (1) hârtii de vaioare deţirnle (tilluri de sfa1. certf?ccz1e, obligajiun): (2) 
actiz,ni .yav p;-ji sociale în societăii eornerciale; ($) îJiprurnu1uri acordaie îii nurne ersonal. 
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3. Alte active produc ătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele afate în str ă inătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achiziţionate în sistem Ieasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă  valoarea însumată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Creditor 	 contractat în anul j 	&adent la 	j 	Valo:tre 

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, companiilsocietăţi naţionale sau 
instituţii publice roniâneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a eăror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

( • il(C a realizit 	
%fCitltUlllI 	 iir-1i1iObiectuI 

1.1.Titular  

1.2.so:ţie_________ 

*5e  excepteaz ă  de la declarare cadourile şi trakgiile uzuaieprirniie din pariea rudelor de gradulI si al 11-le 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale mernbrilor să i de farnilie, realizate în ultirnul aa fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

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

Sursa 
 

	

veni Ù4 	rvicat1 prcstat/ObIectHI Venitul anual 
Cine a ra1izat venitul 

•: :.:. 	 • 	 • 	 n:ue.1e,arcsa. 	•..: . : veit.• 	nct 

]. Venituri din salarii  

1.1.Titular  

21 q 

1.2. oţ/soţie  

13. Copii  

2 Venituri din actzvzt ăţi zndependente  

2.I. Titular  

2.2. Soţ/soţie  

3 Vernturz dzn cedareajoloszn ţei bununlor 

M. Titular  

3.2. Soţ/soţie  

4 Venzturz din znvesti ţzz  

4.1. Titular  

4.2. Soţ/soţie  

5 Venitun dznpenzz  

5.1. Titular  

5.2. Soţ/soţie  

6 Jenziuri dzn actzwtăţl agri.ole  

6.1. Titular  

6.2. Soţ sc ţie  



Ciiie a realizat venitui Sursa venitului: 	, 

Nuine, alresa 
Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit 
Venitul anual 

încasat 
Venituri din prenzii şi dinjocuri de iioroc 

7.].Tituiar  

7.2. Soţ/soţie  

din alte surse  

8.1.Titular 

8.2. Soţ/soţie  

8.3.Copii  

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

Data completării 
	

semn 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, IJ.Yi ,4,i>i 	& 	 , având funcţia 
de 	 Ia 	/> .: c-  •- (-]7- 

CNP 	! 	/, //3/, domiciliui 	 7- ,1- 6  

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

1 Asociat saa acţionar Ja societăţl conierciale, conapani/soeaetăţi uaţaenale, anstituţu cle creiit, grHpurl de 
interes ecouoanie,precuna şi naembrii în asociaţn, fundaţaisau alte oranizaţu. neuvernaaaaenta1e 

Unitatea 	 Nr. de părţ i 	Valoarea total ă  a 

- denumirea şi adresa - 	 Calitatea deţinută 	sociale sau 	părţilor sociale 

	

de acţiuni 	si/saua actiunilor 
1.1 ...... 

2. 1...... 

de in 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - 

C( 	ilCCfe. adtti iistrire i cou rn. 
ăijlor nitonak. )c ini1i1iilur Je 

Caiitatea de ţinută  

iet:iilor c iiiercitle, .ile 
Je grupurilor (IC intere 

Valoarea beneliciilor 

3. Ci 
3.1 ...... 

e -ondutere dnitni,tr 
(Iitic 

4]...... 

S. Contracte, inclusiv cele de asisten ţ  iiridică , cousuItu1 ă  juridică  c iu1tau ţă  i cisi!e, obţinute  ori aflate 
îi derulare în timpul ercitării funcţiilor, ii;:ndelor sau drnii . iu-r publice finaniatc 	la bucttil de 
slat. local f din foiiduri exterrie ori încheiate u soeiet1i coiuerci.le eu capital de stal ii iaide tatu] este 

~ac i.) 	
----- 	 -.- ----- 	 -___.__-..-__- 

:.I 	e1icijldecojircnjire 	1nti1ii1ia 	°rccdiiraain 	TipuI 	
[ 	

IIti 	[hrLt Woarœ 
aian: 	cfoIcortiai!ui [ - 

	 i - ccnti1ii 	lv ă a 

t 



deiuira si 	incrinţat con1riul 	 coac 
adicsa 	con1l  

TuIar 	
. 

Sose . 
 

Rudecduj Ia1eiitu1anj1ui 

Soci Poană zică  
auto2atălAsocik-411 faMllklWCabui& 
indMduale~ càbineteasociag soci 
civi1epDfesionaleu scci ţi civile 

ecuiecai 
des şOaDfeadeavocachgniza ţii 
nn-amen1a1e/Fur(Ascia ţi  

Prin rude de gradul Ise înţelege părinţi pe linie ascendentă  şi copii pe linie descendentă . 
2)  Se vor declara numele, denumirea şi adresa benefciaru1ui de contract unde, prin calitatea de ţinută , titularul, 

soţui/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt defnite 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 aI societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspnnd potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul inconiplet aI datelor naen ţionate. 

Data conapletării 
	

SeInu ţ  
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