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pi cki ik irt 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  înpi e*uiă  u far»iIja t  deţin următoarele 

~* 1).'f'rhitaniffiese întelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţlnerea acestora 

t. piuri ilfloI)ile 

I. Teren u ri 
NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

- 

Adrcsa sauita (*teorl* - 	 . 

dO1IHJJ1 _I1_ 
uprafi( 

(o(i- 
 ) 	t(. 

Mo1ul dt. 
b doindirt.  

1 itulrul 

* 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 nen 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. 

Âcii c 	u in 	( 	1c2oJ i t ,. 	 upr* 	il 
(11 )Il(1iFli 

( 	1 	- 

nI r[c  

JO(lUl (11 
Îtiiil 11 111 

Iv 
- ------ . 

- _ __ 



( iri]c indicilc sunl: ( l) apartarnent; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacan ţă ; (4) spa ţ ii conierciale/de 
i e ţ  ie. 

; ) 	Jiiiil:ir se nicn ţ ionează , îri cazul bunuriior proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/so ţ ia, copilul), 
iiiii J bunu ri lor Îii coproprietate, cota-parte ş i nuniele coproprietari lor. 

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

carc sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii 

Natuia Marca \i 	di bucăţ i 

,( 

Anul de fabrica ţ ie Modul de dobndire 

ro7ZPJ V L 

2. Iuauri sub foriaiă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colecţii de artă  ş i 
numismatică, obiecte care fac parte dia patrivaoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare 
însumată  depăşeşte 5000 de euro 

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

la momentul declarării. 

l)escrierc suinară 	 Anul dul)ândirii 	 rea estiIildtă  

111. Bunuri mobile, a că ror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstr ă inate în 
ultiinele 12 luni 

Natua 	P' (JIlla <itr c ii 	 l u 

ast ş 	iiţ rauaI 	-- i 	iil 	- 	- 	° 
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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, clac ă  valoarea însumată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau instituţii financiare din străinătate. 

Instituia care adininistrează 	
Tipul 	Valuta Dechis în auul 	So1d/ ilo ii i i i ii 

i 	dsaicesteia 	- 	 :•. 	. 	•.•.. 	• 

*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, clac ă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturor 
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

iniiteiii iit1u1societateaîn carepersoana cte 
- 	ii, ţ iiin iiiu asociat/beneficiai dc impruiiIut 

.. 	, 
l 	lJ)LI l 

- 

Nunlăr.de titl 
aloari i totala la ii 

luttii paricipare  

• __________ 

Categoi iile indicate sunt (1) hdi tzz de valoai e de ţinute (lzllui z de stal certijicale oblzgalrnni) (2) 
acţiimi .sau părţi sociaie în sâcietăţi cornerciak; (.) îiiiprurnuturi acordate în nurne personal. 
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3. AIte active producătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

:::h:.:.::: 	 ::::: ::: ::: :::::: ::: ::: :::::: ::: : : : ::::::::: :: : :::: : : ::: :::::: ::::: 

Se vor declara inclusiv cele afate în str ăinătate. 

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

Creditor 	•• Con1rict1 îu auul ..Scadent la 	• V1orc 

- 

VI. Cadouri, servicii sau avaataje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă , din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companiiisociet ăţi naţionale sau 
institu ţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

(.ine a reaIiat vcnitul 

1. 1. Titular 

Sura venitului: 
nunicle, adrca 

Serviciul prcstat/O.Iiiectul 
gcnürator de veuit 

VcniuJ iiiuil 
iiicait 

. ----------------- 	
------- 

1 .2. Soţ/soţie  

1.3.Copii  

*Se  exceptează  de ia declarare cadourile şi trataţiile uzuale priinite din partea rudelor de gradul I ş i al 114ecL 
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vII. Venituri ale deciarantului ş i ale membriior să i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ările şi completările ulterioare) 

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

Cine a realizat venitul 
. 	, 

Sura venitului 
numee,adresa 

Scrviciul prestat/Obiectul 
generator devenit 	, 

Venitul anual 
incasat 

1. Veniiuri diii salarii  

1.1. Titular  

1.2. Ş soţ îe  

1.3. Copii  

2 Vel2iturz dzn aciiv;tă i independente  

2.1.Titular  

2.2. Soţ/soţie  

3 Venituri din cedaieafolosinţez bunurilor 

3.1.Titular  

3.2. Soţ/soţie  

4 	Venitui i diu invetiţzz  

4.1. Titular  

4.2. Soţ/soţ ie  

5 Venitui dinpeniz  

5.1.Titular , 

5.2. Soţ/soţie  

6 Veziitu i diu aclivilăţi  

6.1. Titular  

62. Soţ/soţ ie 	 : 

• 	 : 
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Cine a realizat vcnitul f 	Sursa venituiui: 	•• 
Nume, adresa 

J Serviciul presta .tiobiectul 

L 	geuerator de venit 
Venitul anual 

încasat 

7. Venituri din premii şi dinjoeuri de noroe 

7.1. Titular  

7.2. So ţlsoţie  

7.3. Copii  

8. Venituri din alte sz€rse 	 . 	 . 

8.1.Titular  

8.2. Soţlsoţie  

8.3. Copii  

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

Data completării 
	

S$ra 
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( 	ao 

CLARA Ţ  

Subseinnatul/Siţ scmnata, 	 , având func ţ ia 
de 	O,3S/i 	 Ia  

CNP 	 .1,/  , domiciliul 7èCZ,,ICe 	. 	 € 
6, 	Ă4J  

cunoscând prevederile art. 326 din Cod1 penal priviudfalsulîn declara ţii,declar pe propria răspundere: 

1 Asoiat sau a(iorti 1 	outăţi coinerLiale, eoitlpania/socictăţa naţionale, institii ţ li dc LredIt, grupuri de 

anter€seconouic,prct.umi int.nibru în 	oci ţai,finidaţiasau alte orgauaza ţii negu ernaanentale 	- 

uni a ea 
- denumarea ş i adresa - 

J  Calitatea de ţinută  
Nr. de părţi 
sociale sau 

. 	 . 

de acţIunl 

Valoarea total ă  a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

2, €alilatca de ,ie 	uîn organcle (Ic eondncere. a(lliliIiistrare ş i coiitrol ale societ ă iior corncrcialc, ale 
iegiilor autononie, alc conipanii1or/soccta ţ ilor aia ţ ioiialc, alc institu ţ iilor de crcdit, alc grupiirilor ie intcrcs 
coriornic. ale asociatiilor sau fniidaliilor {)ri ale altor oranii.atii iien erriaiucnlalc: 

Unitatea 
— denumirea şi adresa - 

Calitatea deţinuta Valoarea beneficiilor 

2.1 ...... 	 .-7 

3. Calitatca de ineiiibru.îa cadrul 	cpofcsion1c şiIau sindie 
3.1 	 - 

?/c 

l. 	( a1itiitea 	(ie 	iHUfl I)ru 	Îfl 	organeie dc conducere, 	adminislrarc si 	v(.)nlrol. 	retritjuile siiu 	neretribuite, 

	

ţintiteîJi iilpo tikloi 	Itncţia deţinită  ş i dennra partidului poitic 
4.1...... 

51. Contiate, ;nelusiv eele dc à,[sIeiltà IurdiLă  consultanţă  juridică , eoi 	ii1tan 	ş i civil 	ub ţ iiate Oi iIi ite 
în deruhii u în liinpiil ut.rt 	-•ii 	aiiiiilor,iiidate1cu siu cIuniIHt ţ1lor pidilice finin ţ  i( d 	1 	bugdul dc 

sta 	oca1 	cliu foudur ă  vxt rane o r ,i iii ţ lii 1( c u soc(ctăţi conicii1e ..ii )apilaI de stat su uini. 	.tatuJ este 
ac ţioairujoritar/niiraoritr  

	

1 Befiaru1dece1 	lnstituţia 	Prceaprin 	T1 	Data 	DLnala 	Va1oaxia 
pienurneedumna şi adi. 	. 	 . 	 conlitjafosL 	conictului 	îndeied 	citiadalui 	toialăa 	- 
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Şi 

l•iii1ji . 

Soţ soţie 	. 

Rude degtadul i aletitulanilui 

 

Socidăţi com1e/Petoană 1izică  
autorizată Asociaţii 1lmi1ia1eICabinetc 
individuale, cabindeasociale, socid ăţi 
civilepofesionalesausocidăţicivile 
piofcsiona1ecuiă undet Iimitatăcare 

ofesiadeacat/za ţii 
neguvemamentale/Fundaţii/Asociaţii  

Prin rude de giadul Ise înţeiege părinţi pe Iinie ascendentă  şi copii pe linie descendentă . 
2)  Se vor declara numele, denuinirea ş i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I ob ţin contracte., aşa cum sunt definite Ia punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni ia care declarantul împreună  cu soţul/soţia şi rudele de gradul I de ţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indifeiient de modul de dobândire a ac ţiuniior. 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incoinplet iil datelor inen ţionate.. 

Data coaaaplctării Seannătura 

. ...... ........... 
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