
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	, având funcţia 
de 	-_ 	 la 

CNP 	, domiciliul 	 . Z 

: 

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

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

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări. 

Adt e 	ju iona C atcora upraf ţ  (otj- MI+J TituLru1 

- - 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier, (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă  se află  în circuitul civil. 

*2) La Titulart 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 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de Iocuit; (3) cas ă  de vacanţă ; (4) spaţii comerciale/de 
producţie. 

*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 şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Natura Marca Nr. de 1)ucăţ i AnuI dc fabrica ţ ie Modtil de (jobân(lirc 

r . 
r 

, - 

2. Bunuri sub forină  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colecţii de artă  ş i 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul eultural na ţional sau universal, a căror valoare 
însumată  depiişeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 	 . 
Se vor menţiona toate bunurile afiate în proprietate, indiferent dacă  ele se afIă  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

111. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni  
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Iv. Active fivanciare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forine 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 institu ţii financiare din străinătate. 

1 ntittiti i i ii - e a(iniiiiistreazà 
Ş i ai1rcst icc5ia 

I ipul ilut i l)tilii 	in 	inul old! 	ilo ii i i i  zi 

- - 

_ - 

*categoiriile  jndicate sunl: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) foaduri de investi ţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente aauluijîscal anterior). 

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

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate. 

Imitcut tit1u7societitea în cire persoaua cste ;
t/benefiq 

. 
s ii ţiuniraii io 	r d. 1mprumit 

. 	.. I ipul NuirdetiriT . 	. Viioarea totala ia zi 

- 

*calegoriile  indicate sunt: (1) hărtii de valoare deţinute (titluri de stat, cert ţicate, obligaţiunz); (2) 
acţiuni sau părţi socfale în societăţi cornercîale; (3) îrnpruinuturi acordaie în nuine personal. 
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3. Alte active produc ătoare de venituri nete, care îusuinate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

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 Jeasing şi alte 

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

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

(rJttor (ontracat înuJ idtnt Ia Valoar€ 

- 

r- 

VL Cadouri, servieii sau avantaje priinite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organiza ţii, soeietăţi conierciale, regii autonoine, eompanii/soeietă i naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, deeontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

( 	n. ir iiut venitui 	- 

, 	 J, 

1.1.Titalar 

- 

numcic, adra generator Jc venit 
V.nitul an-iial 

încasat 

1.2. Soţ/soţie  

1.3.Copii - 

*Se  excepteaz ă  de la declarare cadourile şi trataiiile uzuale prirnite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea 



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 modific ările ş i completările ulterioare) 

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

C inc i rc i1izit vcni 	
Sri vciiitiiliii: 	Scrviciiil prcttIOî)iectt11 J Vcriitiil iiirii1 

tui  
iiurn1c 	Ii ii 	 -, eti e r ~ t toi-  de ve it i t j 	- in 	t 

1Venzturi din salaru 

1 . 1.  Titular  

1.2. Soţ!soţie 	 - 

1.3.Copii 	 - 

2 Vrntzt i dui actzi.7zt ţz independente  

2.1.Titular 	 - 

2.2. Soţ!soţie 	 - 

3 Venituri dzn cedareaoosinez #nim.rxkr 

3.1.Titular  

3.2. Soţ/soţie  

4 Venitun Jin tn 

4.1.Titular 	 - 

4.2. Soţ!soţie  

5 Verntuii dznjensii  

5.1. Tituar  

5.2. Soţ!soţie 	 - 

6 Venitui i din acuvztă!z agzcoI  

6.1Titular 	 - 	 - 

6.2. So ţ!soţie  



ui 	iiittiltii 	 erviciu1 prestat/obiectul 	enitul anual 
Cine a realizat venitul 

incas . 	.; 	 .•:• 	 :, 	 .. 	 .::: 	 • _ 

7 Venzivi i dinp; emii şi dinjoeuri de noroc 

7.1.Titular 	 - 	 - 

7.2. So ţ/soţie 	 - 	 - 

7.3.Copii  

8 Vernturi dn alte sure 

8.1.Titular 	 - 

8.2. Soţ/soţie  

8.3.Copii 	 - 

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

Data completării 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnitu ţ/Subsemnata, 	 , având fnncţia 
de 	 la 	 -- 

CNP 	CA 	 ,domiciliul 

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

i. Aciai sau ac ţ ionar li ociet ă (i corncreialc, cornpuiiiIsociet ăţ i na ţ ionale, intitti ţ ii (Ie credit, rupl1ri Jc 
lntereNeconornicprecliIn 	i rnenihru în asocia ţ ii, fun€Ia ţ ii 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - 

s;iva1teorgania ţ ii neguvcrnamentalc: 

	

Nr. de părţi 	Valoarea totală  a 
Cahtatea deţinuta 	sociale sau 	parţilor sociale 

 . 	. 	. 	. 

	

de acţiuni 	şi/sau a acţiunilor 

Calitatea de nienhru î,nIe tié, 
r 	iilor autonoiue, ale c 	npauii1irIsocieiţ 1or naţ oia1e, 

omcae 	ţ r 	furi ţ r  orî 
Unitatea 

- denumirea şa adresa - 

contrl ale 	iilopintrcia1c, 	i1e 
ale instituţ iilor dI. Lrldit, ale grupuri1or de interts  

or 	 rnnte-____________ 

Calitatea deţinută 	Valoarea beneflciilor 

2.1 ...... . _____________________  

[ 3. Ca1itatei (1emhru în 	 - 
3.1...... 	 . 

4 	Calitatea de ineni bru înoranc1edc condcre,adiistrarei cmtrol, retril)uite sau nerctribiiite, 
(J€ ţ lîlIit(. îni utrut p  ii tatkloi poiitrcfuru. ţ iad€ ţ iniitî a denuuurt.a partidului pc 	-- 	 - 
4. 1...... 

. Contracte, iiiclii.iv celc 1c 	i.teii ţ î juridici, c(JiIlltali ţă  j u rii1ct, ColvI,jta[lIù ş i civIc. ob ţ in ulc ori afltc 
111 JeriiJrc îfl 11n iml  excrcit:i ri fiiiiciiiior, uia i1(latekr sa u icrniiiti ţ ilor JHI JIICI Iii Ii ţ Jt( CJC IJ ltiettiJ (ie 
st at, locai si ]u 01 i îiit lu iak iu &l iti COflli 1 & iJI( ill . i)II iI 1i st it SJU i.iiiti€ lItUI . sti 

a eţana iizajoriarh•anoritar: 
5.1 Banldectinurne1e, 	f 	1nstia 	Puxeduian 	Iîpui 	Data 	Duiala 	Va!oata 
prnun a şiadisa 	 cctarită 	cafost 	cmua&dtù 	încheiaii 	cciu1ui 	totalăa 
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diiia şi înadinţat contractuiui contractului 
ada ccaul  

Trtular 	. 

Soscie 	. 

Rude degdu1 Ia1etitu1aiu1ui 

Societăţi 	1eIPeroană lizică  
autorizată/Asociaţii 1limi1ia1e(Cabinde 
individuale, 	bteasociate, societăţi 
cese saudăţicivl1e 

râpmdem 
desâfflûproû§adeavocagOrgnL-ml7n  
neguna1eFundaţii/Asociaţii  

Prin rzide de gradid Ise înţelege părinţi pe linie ascendentă  şi copii pe Iinie descendentă. 
2)  Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul, 

soţullsoţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite Ia punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor coinerciale 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 COUStitUie act public şi răspund potrivit Iegii penale pentru inexaetitatea sau 
caracterul inconaplet al datelor anen ţionate. - 

Data conipletării 
	

Semnàtura 
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