
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 r  ~  

	

~ 	~'rV~ ~'I~~j!  â`j ib1 	 , având func ţia 
de la  

 ~ 	 ~ 

CNP 	® 	2 ~~ °(~ ►; domiciliul ~ ~11~U1~ l~~ ~ CL~  	5~-  

	

L 	 ~ 	c~.~ . _v  
cunoscand prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar 	 ~ pe proprie răspundere 
că  împreună  cu familia l  deţin următoarele: 
..................................... 

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

I. Bunuri imobile 

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

Adresa sau zo ~na ('ateoria
. 

 

~ nul 
dobândirii 

Suprafala 
Cota- 

ar"te" 
1-~[odul dc 
dâbandirc 

Titularut 

* 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 "Titular" se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţă.ri. 

Adresa ~sata:;zona 
 ~~~° 

injl 
('ute ~~o ► i< ~~` 

dohândii ii 
Suprafa ţa eot r- 

~ 	 ~~ 

arte 
Moâ'ul d~ — 
dobâitdirc 

f ~ irulurui` ~ 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartarnent; (2) cas ă  de locuit; (3) casă  de vacan ţă ; (4) spaţ ii cornerciaie/de 
produc ţ ie. 

*2) La Titular se men ţ ionează , 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 ş i alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii 

Natura 	 Marca 	Nr de bu ăţa Anul de faba Jca ţae 	Modial de dobândare 

2. Bunuri sub formă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, coiec ţii de artă  ş i 
numismatieă, 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 af1ă  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

	

J)escriere sumară nul dobândirii 	 Vă1oareaestniată  

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

tu a a buflu 1 a i 	l) 	Pei soaaa catre c.w ,i 	 l i 
- 	aloarea 
antrainat - 	iiistrazuira - 	austramat 	 instaaiari 
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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, dac ă  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. 

Institu ţia care adlnlnlstrea7ă 	
TIpul 	Valuta Dechi în anul 	Sold/valoat e la zi ş i adresa acesteia 

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

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă  valoarea de pia ţă  însumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Etnitent fillu/socictatea în carc ptoini et.

- 	acţionat 	au toca t/bejieficiar de impruinut 
lipul 

Nuinr de titlut i 

 cota cle partlLlpare 
ilo tt. i tu 	il t la zi 

- 

*Caiegoriile  indicate svnr (1) hârtfi de valoare deţinute (tilluri de stat, certfîeate, obligagiuni); (2) 
activni sav păii sociale în societăji comerciaie; (3) îinprumuluri acordate în nume personal. 
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3. AIte active produc ătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

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

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

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achizi ţionate în sistem leasing ş i alte 

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

NOTĂ : 
Se vor declara inc!usiv pasivele f1nanciare acumulate în str ăinătate. 

Creditor 	 Contractat an aaaiil 	Scadent Ia 	 lvaioare 

( _ 
VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de pia ţă, din 

partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
institu ţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* - ( .ine a realiiat 	enituJ 

ua 	t 	ni1t1li1 
nuiiiele, a(1rea 

i..iul p itt/OIntttta1 
enerator (ie venit 	•.. 

V..riilul a.uu il 
iiieaat 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Cop ii 

-.-------. 

*Se  exceptează  de la declaĂ-are cadourile şi ti-ataţiiie uzuale prirnite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea 

E. 



vII. Venituri ale declarantuiui 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 şi completările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ă inătate. 

Cine arealizat venitul 
.. 	.. 	 :.. 	• 	 • 

Sursa venitl!)ui: 
., nmeIe, arsa 

Serviciulprestat/Obieetiil 
gefie 	de:eut 

Venitul anual 
.. 	.... .ucast : . 

1. Venituri din salarii  

1.1. Titular (-/V3PL 7&CI t1 

4- MJJî]1 i Ş // 
1.2. Soţ/soţie  

1.3. Copii  

2. Venituri din activităţi independente  

2.1.Titular  

2.2. Soţ/soţie  

3. Venituri din cedareaf/sin ţei bunurilor  

3.1.Titular  

- ---------- ___ 

3.2. Soţ/soţie  

4 Venituri din zrnestiţii  

4. 1. Titular  

4.2. Soţ/soţie  

pensii  

5.2. Soţ/soţie  

6 Veiilurr diii actziz1 ăţi agricole  

6.1.Titular  

6.2. Soţ/soţie . 
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Cine a realizat venitul 	
Sursa venituiui: 	Serviciul prestat/obiectul Venitul anual 

	

Nuine, adresa 	 geuerator de venit• . 	•. . Încasat :• 

7. Venituri din premii şi dinjocuri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. So ţlsoţ ie 

7.3. Copii 

8. Venituri 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 incomplet aI datelor men ţionate. 

Data completării 	 Semnătura 



3ECIAAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subseninata, 	 , avnd funcţia 
de O.2,E 	 la -/T 	 / 
CNP 

cunoscând 
	

d falsul îu de1ara ţii, declar pe propria r ăspundere: 

. .00iO Sau actionar !I SoCiet ăţ i comerciale, companii/()uict ţ i iii ţ ioni k. in i( ii 	(k urcdit, grupuri 	dc 

:JIteS ___.fl.,cunl şiinuti asi ..id ţ  s 	alte organizaţigyerutinentaIu: 

ni a ea 
- denumirea şi adresa - 

Calitatea deţinută  
Nr. de părţi 
sociale sau 

 de acţiuni 

Valoarea totală  a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

2. (litjte 	(1C liiCIid)rU ÎII <,iiielc (1C uon(luucrc. :1(liiiIaitlre 	i control ale %oCiCti1ilOI 	cumcrciilc. alc 

iuiilor autoiloille, aie coiIlI) 	11111 	r/oeiutttiior ilati()HalC, ale institu ţuloi 	(IC cretiit, alc orupurilor dc inlcrc 
CCOIIOIiIIC, ilc ascia ţ iilorsuu funda ţiilor oriaLc1tQr orgniiia ţii ueguverJi.n.entalc: 	_______ 

Unitatea  Calitatea deţinuta 	Valoarea benefcii1or 
- denumirea şi adresa - 

2.1 ......  

3. (a l: 	de iiiem brn îi ca&ril 	soc.iaţii1: 	roesiiiie ..•şi/.ŞaU. SiR.(.,•iCfl Ic 
3.1...... 

4.( 	ilit 1I( i 	(1( 	Ili( 1111) l U 	111 	01 ganele (1e conducere, 	administrare 	si 	cOntrol, 	i .tribui.€ 	sau 	neretribiute, 
(l(tlIillt( 111 ( i(lrtll pa rtidélér p 	itice fun ţia deţinută  şi deniiinir 	l  
4.1...... 

5 Contracte, inçlusiv ccJc de aientă  jui ic1ic, consul1an ţă  Juridlcă , c4 nsuJtan ţ 	si cr ilc, obtinutc ori afLite 
în drul u t. în timpiil excrcil3irii fuiacţ iilor, min(.atelor sau deninităţilor publie fiiiaii ţate de la buictii1 dc 
stat, l.ocai ş i diii fondtiri extcrnc iri încheiutc cu societ ăţi coiaerciale cu capital dc stat sau unde satul este 
acţionar znajoritir/iuinoritar  
5.1 Beneficii1decontiot:ne1e, Ţ  1nsttia Tipul  Durta Va1oara 
piurne]dumia ş  adisa 	 con1aciuită 	cae afost 	contu1u 	încheii 	L conIilui] 	totaiă a 



denumiia ş i încidinţat con1iaci1ui contiaciului 
adisa contiactul  

Tilular............... 

Soţ/e 

RudedeIa1e1aiu1ui 

Societăţi comia1e/Petoană Iizică  
autorizată/Asociaţii limi1ia1e/Cabinele 
individuale, 	societăţi 
civilepiofesionale sau societăţi civi!e - 

pioisiona1ecu tăspdete limftâc 
desI şoa ăpioisiadeavocat C)tganizaţii 
neguvame/FtAci4i2  

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă  şi copii pe linie descendentă . 
2) 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, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantul împreun ă  cu soţul/soţia ş i rudele de gradul I de ţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor. 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incompiet al datelor men ţionate. 

Data completării 

, 
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