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DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata,

,

la

de CCL(2.
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CNP

J T

,domiciliul

având funcţia

coct

î- &

ŢC

2A

(fc

*

eunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în deelara ţii, declar pe proprie răspundere
eă împreună cu familia» deţin următoarele:
* 1)

Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobiie
1. Terenuri

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele af1te în alte ţări.
Atiresa

u ĂonJ

ot-

upr-afaţ3

(ategoria

Modu1e

TJtul3rul

V/
*

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 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.
u

(

tun i
-

ţeuri

i

i

iijn

,.

tiobandirir

1

-

tf

(
t

()

-

1O(tIiI

dub

tit.

1 ittil trtil
-

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă de Iocuit; (3) cas ă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie.
*2) Ia 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.
11. Bunuri mobile
1. Autovehieule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii
Natura

Mirci

Nr. iic bnc ăţ i Anul iic fubricaticJ

Moduldcdobân1irc

2. Bunuri sub fornaă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patriinoniul cultural na ţionai sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOT Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, inciiferent dac ă ele se af1ă sau nu pe teritoriul României
la mornentul declarării.
nul dil,ajahrn

iloar&.i etmata

_____________

111. Bunuri mobile, a c ăror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile îustrăinate în
ultimele 12 Iuni
N.itu r: I unu lui
!II ă 1JLI l t

iI1 _.fliÂ.t1_.lt
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Iv. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dac ă valoarea însumată a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele afate în b ănci sau instituţii financiare din str ăinătate.
l rititu ţ i i i u i1mi tiitri
i adres. i tittiii

ii

Tipul

hita

l)iihi

în iuul

oid

aIari 1

i zi

*catego,.jjje indicate sunt: (1) cont curent sau ecbivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de imiestIii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele afeIY?.nte anuluijiscal anterior).
2. Plasamente, investi ţii directe şi împrumuttiri acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor cleclara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
Frnitrnt
i& ţiJuar au aoii il/b

peroini it€
eIcir i îpr**uut

Tr

______
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unrtr k tiriuri/
ioli di.

/:
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totiFi li
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zt
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FZ
*calegorjjle indicale sunt.• (1) hârtii de valoare delinute (titiuri de stat, certJicate, obligaţivni); (2)
ac%iuni sau părţi sociale în societăţi comerciaie; (3) îrnpruinuturi acordate în nurne personal.

3

3. AIte active produc ă toare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

::::::::::::::::::::::::::::::::::::E:::.
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate în str ăinătate
V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ţ ii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achizi ţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor aeestora dep ăşeşte 5.000 de euro

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

Contractatînaiiul

Scădentla

Valoare

VL Cadouri, servicii sau avantaje priinite gratuit sau subven ţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi co.nerciale, regii autonome, companii/soeiet ăţi naţionale sau
instituţii pubiice ro.nâneşti sau străine, inelusiv burse, credite, garan ţii, deeontări de eheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a e ăror valoare individuală depăşeşte 500de euro*

Cin

rcalizat veitul

nra
tti:
nun1c. a resa

Şeiiciu1
tjt!Obiectu1
genrator dt. init

-

Venjtul ă nu1
încat

1.1.Titalar

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se excepteaz ă de la declarare cadourileşi trataţiile uzuale prirnite din partea rudelor de gradul 1şi al 11-lea

El

vII. Venituri ale declarautului şi ale membrilor s ăi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ările şi complet ările ulterioare)
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate.
C inc

t

.

Stirsi vcuitiilui:
nu m l i
• :

rci1izt vcri itul

1. Venituri din salarii

•

Siciiil J)rcla1/01)icctul J

cnitu1 alimil
1 11

I.1.Titular

oci
1.2. So ţ/soţie
1.3. Copii

_____

2 Vennv z dzn actzvzt ăţi ind

pc

idente

2.1.Titular
2.2. Soţ/soţie

3.1.Titular
3.2. Soţ/soţie
4 Venitz1uz

(1111

ini4

1i(zi

4.1.Titular
4.2. Soţ/soţie
Venituri din pensii
5.1.Titular
5.2. Soţ/soţie
6 Vnztui z dzn acăivităji agf1cole
6.1.Titulâr
6.2. So ţlsoţie

5

Cine a reaiazat enituI

erviciuJ.prestat/obiectuI Verntu1anuil
generaor de enit
incasat

ivaii adret,t

7 Venztu; z dznpremzz şz dznjocuri deniroc
7.1.Titular
7.2. Soţ!soţie
7.3.Copii
K
& Venitzdii1zesurse
.

. ..... .

...

:.....

....

.

:.:....

8.1.Tituar
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 mea ţionate.
Semnătura

Data completării
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a/

DECLARAŢ IE DE INTERESE
SubsemnatullSubsemnata,
de

Ia

CNP

,domiciliul

Cc cnt
U

, având funcţia

cP

(((

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere:
sau ac ţ ionarki societ ăţi coiIIc1:cia l c , comp ii/seitt ăţ ina ţ ionale, institu ţ iide crcdi(, rupuridc
intercs cconomie, pii ni i membru înasocia ţii, fundi ţii şau alteorgan a ţ ii ncircrnu mcnta le:
Nr. de părţi
Valoarea total ă a
ni1 a ea
Calitatea deţinută
sociale
sau
părţilor sociale
- denumirea şt adresa
de acţiuni
şilsau a acţiunilor
—

v

Caltţait&i de inenibrii în orgaii1e d
rcjiilor utonome ale companlik)r/M)c1e
1i

iir,r

..1T11

1.

adnrar.c şi cxmtrd .ale
i1u,nerct ik
ţi1or naţiona1e ale iaistatu ţiilor de cret1it ak grupurilor de inte
i- i&sn.
.

octrL.

.,

Unitatea
- denumirea şi adresa -

r.

Calitatea deţinută

Valoarea beneficiilor

2. 1......

ii1itatcIriuemhni
3.1......

-

4. ( iiit itei.d ţ. inimlnu în oi in..k tii (.ofl(fU ţ.LI t ariniiu,slr.ircsi ioiitrol I*1n1)Illk s ii n*. riti il.ni il*.
(k ţ lnute iil( idi iil pirtidelot_politttt fi ţţia J ţiiuit sidenuuurea 1)arti(iuliJolIi
-4.1
...-

---. -S. ( on tracte, iricliisi ccic dc asistcii ju rîd icr, crrns iiltan ţ j uriJr, cuiisiilla iii i civil. ub ţ in iiic uri aflate
în dcriilaie în liHijrul cxcicitri lunciiilor, uiandalchir s.iti(1enlldt ţ i1or jriihticc Iiail ţ itc dc la Juelti] lc
stzt locid si Jii fuii luir t..t ţ.r ii ui i iii ţ.li&iit. u
.it1ti ii,iiiralţ u . .ipztil desl il siu undt sl ztul isk
ai. ţioizaa naa .in ita ri uauioi ita r
5.1 B neiiciaiulde eontt: nurneIe, .
Instia
.1ceduiin
TÎPW
Data
Va1oatia
Dumta
pren
tă
caieafost
conti1ui
încheiai
ciin1iciu1ui
totală a

1

deniuna şi
aisa

Soţ scie

.de

înadinţat
conflactul

contiactului

contiaciului

.

Iean

Societăţi coPetoană fizică
autorizală/Asociaţii
iJia1e(Cabine
ÎrKlividuale,cabi)eteœociag soc ăţi
civile
pmfémik cu mqxmdm Umita1 ăce

do/cii
nimannIaeFundaii/Asociaţii2
Prin rude de gradul Ise înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe iinie descendentă.
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 la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţizini Ia care declarantul împreună cu soţullsoţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.
2)

lrezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit Iegii peaaale pentru inexaetitatea sau
earacterul incoanplet al datelor uaen ţionate.

Data completării

Semnătura

