
DECLARAŢIE DE AVERE 

SubsemnatuLSubsemnata,  
de 	p 	 ] E?T 	la - 

având funcţia 

CNP 	22iO W 	 domiciliul 	 Ici 2 	, 

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

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

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
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, dac ă  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 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/soţia, 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 

J:t1tir:i 	 M:irc.t 	Nr. 1c lHIcti 	.\niil 1c tlric:iic 	Mu(lill dc (1(,h.tll(liru 

2. Bunuri sub forină  de inetale preţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colec ţii de artă  şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare 
însumată  depăşeşte 5.000 de euro 

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

la momentul declarării. 

])ccrerc su4Wàrà Anul dnb.nt1irii Vlutrc.t cstint ă  

M. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstr ăinate în 
ultimele 12 Iuni 
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Iv. Active financiare 

1. Conturi şi 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 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau instituţii financiare din străinătate. 
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*categoriile  indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investz ţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anterior). 

2. Plasamente, iiivesti ţii directe şi împruinuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate. 
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*categoriile  indicate sunt: (1) hi.,îrtii de valoare deţinute (titluri de stat, certicate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

Se vor declara inclusiv cele aflate în str ăinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beiieficiul unui ter ţ, bunuri achizi ţionate 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. 

(ret1itor 	 (iitr ă c.it îii iiiiiii 	Scadeiit li 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje priinite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, coinpaniilsociet ăţi naţionale sau 
instituţii publice roniâneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare iiidividuală  depăşeşte 500 de euro* 
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1.1. Titular  

1.2. Soţ/soţie  

1.3. Co 	i 

*Se  exceptează  de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea 

r- 
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vII. Venitnri ale declarantului şi ale membrilor să i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările ş i completările ulterioare) 

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

. 	. 	 ri vcri itu lu i: 
(.inc 	t ruliiiit 	criitul 

CIVÎC til l)rctil!()J)icc1 u l 	Veuii u] 	iii ui l 
inci tloz dt. 	init 

........................in 	 .. 	.. 	....... 

1.1.Titular 

kÂ O u7 îe< u 	/ Te 6 5,Q ob 
1.2. Soţlsoţie 

1.3.Copii 	 . 	. . 

------.------- ______ ............... .... ....:..... 
2 Venitui z din actzvit ăţz_zndependente  

2.1.Titular  

2.2. SoţIsoţie 

3 Venilui i din cdarsaJolosznţei bunuri1i 

3.1.Titular  

3.2. SoţIsoţie  

l. VenLturi din investiii  

4.1. Titular 

4.2. SoţIsoţie  

5 Venituri dinpenszz 

5. 1. Titular 	.. 

.- - 

5.2. SoţIsoţie - 

6.. VenLturi L11J2 activit ă i agricolL 	 . 	, 

6.1. Titular  

S o soţie  
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ciiittilui: 	 ciViciflJ 	j)ict:!o1)1cctul 	\cnitu] 	iiuil 
( 	inc 	i rc1iiit 	enitu1 	: ovileratoi ,  (i( 	(iIi1 	 ilR i 	l( 

7 Venitui i din pi emu şi dznjoew i de noi oc 

.1. Titular 

7.2. So ţ/soţie  

7.3. Copii  

8 J enztun din alte surse 

8.1. Titular  

8.2. So ţ/soţie  

(_- 
8.3. Copii  

- 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet aI datelor inenţionate. 

Data completării 
	

Semnătura 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	ATJ 	) 1 O 	 , având funcţia 
de 	CO 	 L UT 	Ia 	 R A-  

CNP 	i€ 1O3 	 , domiciliul S-Lr. 	fJ &re» 	 , 

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

. "%Socïat sau actiollar la s 	cie1i ţ i cnicrcialc, conipaiiii!scict ă li nationale, itistitu ţ ii Je crcdii, 	ru pii ri Jc 
interes,  (iOiiOfl)I(. 	J)l (IflI( inbi tl Îll irsocialii, fiind ţ ii sau alle or-aiiiiajii n(u 	ci n 	nnnt ik 	 - 

Nr. de părţi 	Valoarea totală  a Unitatea  
denumirea şi adresa - 	

Calitatea de ţinută 	sociale sau 	părţilor sociale 
- 	 . 	. 	. 	 . 

de acţiuni 	ş i/sau a acţiunilor 

ţţ  

./ 

2. Ci1i1atcadc inernl)ru în oitiicIc tie contJucere.. adininislraic si COfltrOI alesocict ăţ ilor comcrcialc,ale, 
re2iilor autonoiiic, alc roînpaniilor/socict ăţ ilor iia ţ ioiia1c 	alc institti ţiilor dc crcdit, alc 	rupuri1or Jc iiitercs 
cconomic.aleasocia ţ iilor 	iuluiida ţulororialcaltororganiza ţ ii neguvcruamciitale: 

Unitatea 	
Calitatea de ţinuta 	Valoarea beneficiilor denumirea ş i adresa - 

2.1 ......  ..._ __________________ .•. 

- 

3. Calitatcadcincmbrti Îl1 cidrulasocia(iilorjrofcsioiiaIc 	i/sau sintlicale - 

3.1 	 - 

4. ( ilitatci 	Jc 	iii(inl)i u 	în 	()r ş ine1e de coiidiicirc, administrarc si 	control, rctribuitc 	s u 	iir.ti ibuiti, 
iputa si denumîreapar tiduliii po1iti deţinutc Îp cadrui partideIorpoIitie, funcţia del 

4 . 1...... 

5.- 	(iitractc, iiicltisivccle (le asistciit ă  juridic ă , coiistiltant ă j uri(lic ă , consultaii ţă 	i civilc, ob ţ inute ori aflate 
11 dcru li rc în tiinpil l cNcrci t ă rii func ţ  iilo r, na nda tclor sa u dciii iii tă  il() ţ .  publice fiiia ii ţalc tic Ia l)tictUl (1c 

sl at. local si (liIi fonduri cxtcriic ori înclieiate cii socicl ăţ i coiiicrcialc cii cal)ital (lu stat sau tiiidc statul estc 
tc ţ ionariiiajoritar/in inorjtar: 

5.1 Betieliciatul decontiact numele 5 	Insa 	Pdut 	Tipul 	Da 	Duta 	J 	Va1oara 
e1/dcii şisa 	 conttactant 	catafost 	conttacti.ilui 	încheierii 	contiactului 	totalăa 
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dea şi încidiriţat contiactului contiacului 
adsa . 	conùactul 

Titular 	. 
- 

Soţ/sojie 	. 

Rudedegdu1I»aIetitu1aii1ui 

Societăţi cometa1e/Peioană lzică  
autorizată/Asociaţii ânifiale/Cabiriete 
individuale,cabineteasociate, societ ăţi _- 
civi1epsio1esausoci ăţicivi1e 

- 
desfişoaipisiadeavocaaui2aţii 
negivemamenta1e/Fund4i/Asocia ţii  

Prin rude degradullse înţelege părinţi pe linie ascendentă  şi copii pe linie descendentă . 
2)  Se vor declara nurnele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calîtatea de ţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor comerciaie pe ac ţiuni la care declarantul împreună  cu soţul/soţia si rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobndire a acţiunilor. 

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

Data completării 
	

Semnătura 
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