
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatu11Subemnata, 
	

Irfz 	 având funcţia 
de 	 /, , -hVi&Vr 	Ia 

CNP 	b/p4 / 	 , domiciliul 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  împreună  cu fami1ia 1  deţin următoarele: 

* 1) 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, dacă  se af1ă  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 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 menţionează, 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 şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit Iegii 

2. Bunuri sub formă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colec ţii de artă  ş i 
nuinisinatică, obiecte care fac parte din patrinioniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare 
însumată  depăşeşte 5000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor menţiona toate bunurile atlate în proprietate, indiferent dacă  eie se află  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 
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111. Bunuri mobile, a c ăror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 
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Iv. Active financiarc 

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 accstora 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 investi ţii 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, 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) hrtii de valoare deţinute (titluri de stat, certJicate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 
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3. AIte active producătoare de venituri nete, care însumate 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 ter ţ, bunuri achizi ţionate în sistem leasing ş i alte 

asemenea bunuri, dac ă  valoarea însumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăinătate. 
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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, companiilsociet 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* 
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1. 1. Titular _---.---- 
1.2. Soţ!soţie 

1.3.Copii 

*Se  exceptează  de la declarare cadourile şi trataiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea 
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vII. Venituri ale declarantului ş i ale membrilor s ăi 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. 
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1. 1. Titular  

1 .2. Soţ/soţie-.-_-_..._-__------  
- - 

1.3.Copii 

2 Venilun drn activită i independente 

2. 1. Titular 

2.2. Soţ/soţie  

3 Verntw i din cedareaJoJomtei bunuriIor 

3. 1. Titular 	. 

3.2. Soţ/soî—  

4. Venituri din investijii  

4. 1. Titu!ar -- 

4.2. Soţ/soţie  

5 Venitwi dinpenzi  

5. 1 	T1tu  1  tar  

5.2. Soţ/soţie  

6. 	Venitii din 4 ic iivi fÉ ~ ji agricpïc 	 .. 	 ... 

6. 1. Titular  
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7.1. Titular  

7.2. Soţ/soţie  

7.3. Copii  

. Veziturj din alterse  

8. 1. Titular  

8 	Soţ/soţie  

8.3.Cop  

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

Data completării 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

SubsemnatuLSubşemnatş ,  
de 	2i(ţ0R 	,v7- 	la 

CNP 	 _ 	, domiciliul c/ ţ  Ă /V1  

având funcţia 

/Jj Jlt-77 7fts.,( ţ  /) 	 Y 	] 

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

t 1 . 	sociit SIU aciOi1ar la sUcic ăţ i collerciJlc. c rnjiiii/socic1 ă iiia ţ iutia lu. iJ)Stitutii (lecrcdit.grupilri 
i 11 tcrc 	CCUHOIIHC, ])CClIfli SlfliCiii J)1t1 Ifl aociatii, lundaiisau 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - 

allc oran;taii iieiicrnaiiien1a1c: 	- -- 
Nr. de părţi 	Valoarea total ă  a 

Calitatea de ţinuta 	sociale sau 	parţilor sociale . 
de acţiuni 	ş1/sau a acţiunilor 

2. Cal ilatca dc niciiibru îri orga iicic dc con(1 uccre. ad niiiiisl rarc 	i coiitroi aic societ ă tilor conicrcialc, alc 
rcgiiior autononic, alc cornpaniilor!socicl ă tilor iiationale, alc instituliilor (lc crclit, aIc grupurilor dc iiitercs 
ceonoinicalcasocia ţ ii1or saufiinda ţ iilor ()ri ale allor organizii Hcguvernalncnlale: 	 _________ 	- 

Unitatea 	
Calitatea deţinuta 	Valoarea beneficiilor 

- denumirea ş i adresa - 

- 

3. Ca l i tatca cI e mcrn l) ru î ii ca(1 ru 1 asocia ţ ii lor profcsioii 	lc 	iJsa u si n i]icale 

— — 

ţ 	C ilit itca 	dc 	in€rnbi u 	îii 	oig inelc dc ionc1iicr€ 	icliiiiiiisti it C 51 	control, 	rcti ibuit.. sauict7i ibttc., 
(Ieţlnuteîn ..idiuIpaituie]or po1iti, funcadcinutî si deminiiiei patidu1ui J)Oj ţţC  

5. Coiitracte, iiiclusiv ccic (Ie asisleii ţă  juridic ă , consiiltanl ă  j u ri(lic ă , COliStl I1IIIi 	ş i civilc, obinu tc ori aflatc 
îi1 cicrula rc îii tiinpiil cxcrcită  rii fuiic ţ iilor, rnandalclor sau dciiiiiit ăţ ilor ptit)IicC fiiian ţatc (le la l)UgclUl tic 
slal. Iocal Ş i (Iiii f()Ji(lIi ri cxtcriic ori îiiclieia(c cti S()ciel ăţ i comcrcialc ru capital i]c slal sa ii u iidc statul eslc 
acţionar majoritarliii inoritar: -- ____- - - - - - - - - - 

5.1 B neciatu1 de cont nume1 	lnsa 	dum 	pu1 	Data 	DIuata 	Va1oata 
e1e/den -iiia şisa 	 contttatit 	catafast 	contntu1ui 	încheietii 	contt1ui 	totalăa 
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denuinirea 	înaecântat 	 contractiilui 	 contractului 
admacontiBc  

Soţ/soţie 	. 

RudededuiIei1anik 

- Socicomia1e/Pană1lzică  
autorizată/Asociaţii imi1ia1e/Cabinde 
individuale, cabineasociate, societăţi 
civi1epnfesiona1esausocietăţi civile 

raTu 	hnuWa carie  
desf şoaijofiadeavocat/Oiganizaţii 
neguven1e/Fundaţii(AsoCiaţii  

Prin rude de gradul I se 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, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I ob ţin contracte, aşa cum sunt def,nite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună  cu soţullsoţia si rudele de gradul I de ţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. 

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

Data coiupletării 
	

Semnâtur. 

../ 
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