
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatui/Subsemnata, 	/ T4 	] 	- 	 , având func ţia 
de 	 -c5 	 r- 	Ia 	 8,/)t/,(./. 

CNP 1C4 O4 	41i 	, domiciliul 	 3,1 / 	 (7 

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

* ) Prin familie se în ţe!ege soţul/soţia şi copiii af1aţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

Adresa sau zona Caleiona 
nu1 - 	. 	.. . suprifaţa 

Cota- Moduldc _ 	. ... 1 itularul ___________________ - - hil :i ndrni - - parte dobi odi rc _________ 
e & ic, 9i A/o ,j  /•ci 

/rco 2c 	ll f6 5o 

* Categoriile indicate sunt: (l) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) Iuciu 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 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele af!ate în alte ţări. 

Adresa sau zcna 
.. 

catrri:i -  
\riul . 	. 

Suprafata 
Cota- . . 	bduI de . . 

Titulariil 
partc dubandirc _____ 

-.... 

2ctil 2c.c A1iz. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartarnerit: (2) cas ă  de locuit; (3) casă  de vacanţă : (4) spaţ ii cornerciaie/de 
iroducţ ie. 

*2) La Tjtular se men ţ ionează. în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul. so ţui/so ţ ia. copilu!). 
iar îri cazul bunurilor în coproprietate. cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

11. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricoie, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatricul ării, potrivit Iegii 

NatUră 	 [arca 	Nr. de bcăţi Ani1 de fabrca. 	Modulde dobândire 

.I rc -ru 	\( .J G o L 	 , 	 (-i 7(0 ,W 

- 	YŢ J 	 J 	 o 	 7(O (J - T 

2. Buuuri sub forină  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colecţii de artă  şi 
nuinisinatică, 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 

Ia momentul declarării. 

3escriei c u tn 	 t iiul 	i nilirii 	 aoarea estian&tă  

111. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstră inate în 
uitimele 12 Iuni 

UflU 

iustraiait 
- 	- 

-. 	 - 	 •• iirtrai.iarti 
- 

l 	 . 	
. 	 : 

.i 	traui:i 	. . 

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

• 	tuLirii 
--__ _-..-•.---- . __ .---.---.- 

2 



Iv. Active f1nanciare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire şi jnvestjr( 
inclusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea însumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau institu ţii financiare din străinătate. 

lnstitu ţia care administreaza 	
Valuta Isc1iis în nul 	SoId/viloari Ji zi şi adresa 	4a.  

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

2. Plasamente, investiţii directe şi îiiipruinuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturoi 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate. 

Finitent titluiocietiiti în 	rper niii el& 	. .. 	 .. 	 Niiiir1c 	iri 	- 	. . 	 . 	- 	 :ll( ă rel tiiiI  
- 	. ţioniisaii oci il bLut riir tk llnpl uuiul 	 LOt ( (k 

Caregoriile inc!icate szrni: (J) hc2rtii de vaioare deţirnite (iilluri de stat cert!j9cate,  obligajiun): (2) 
acţizini sav j7ărli sociale în societăţi cornerciale; ($) îrnprun?l€iurF acordate în nurne pe;-sonal. 
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3. Alte active producă toare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

NOTĂ : 
Se vor declara inciusiv cele afate în str ă inătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii einise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achiziţionate 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 	 contractat în anal 	dent Ia 	 Vaioare 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje priinite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă , din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonoine, companiilsociet ăţi naţionale sau 
instituţii 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* 

( iue a re1iil eiiioi 
• 	nrsa enitu1ni: 	eviciiil1HLaI/Obiectnt 	tiiiu anual 

iiunicle, adrei 	. 	ricrr de:venit 	 îiicasat 

1.1.Titular  

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se  exceptează  de la declarare cadourile şi tratatiile uzuaieprimile din parlea rudelor de gradul I yi al 11-Let 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale inembrilor 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 conipletările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inc!usiv veniturile provenite din str ăinătate. 

Cine a eiIazat veatiti 
Sursa venatulur 
aiuniele, aIresa 

Serviciul prestat/Ohaectul 
geuerator Ie euit 

Venitul anual 
ancaat 

1. Venituri din salarii  

1.1.Titular  

.f7(î.JL&i 	tLA7 j 1k( 13. 
1.2. Soţ!soţie  

17sJ 1 j 	ee7& Ct AIr -  i Lc . 

1.3. Copii  

2 Venituri din actzvit ăţi zndependente  

2.1. Titular  

2.2. Soţisoţie  

3 Venzturz din cedareafoloszn ţez  

3.1. Titular  

3.2. Soţ/soţie  

4 Venzturz din znvesti ţzi  

4.1.Titular  

4.2. Soţisoţie  

5 Venzturi dznpensiz  

5.1. Titular  

5.2. Soţ/soţie  

6. 	enilurz dzn actxi1ztăţi agru.ole  

6.1. Titular  

6.2. Soţ soţ ie  



.
zn Cazie a realizat vetul 

Sursa venitului: 
Nurne,adresa 	. 

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit 

Venitul ănual 
incasat 

7. Veniiuri din premii şi dinjocuride noroc 

7.1.Titular 

7.2. So ţ/soţie  

73. 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 Iegii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet aI datelor men ţionate. 

Data cornpletării 	 Semnă  



DECLARAŢIE DE INTERESE 

SubsemnatuliSubsemnata, 	având funcţia 
de 	 Ia  

CNP fC 4 	) 	3 ti 	, domiciliul sJ - Cer- i 	// c 7eC)- cî j ud, 4 

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

1. Asociat sauacţionai1a societă •.Q 	rciae,.co 	aii/soci.i iiaţien.nle, .iiistituţii de, 	iupairi de 
interes ec4iuoInlc, precuin şi menibri n asociaţu, funaţiasau alte oiganiz ţa neguvernareuta1e. 

Unitatea 
. 

- denumirea ş i adresa - 
• 	 . 	. 

Calitatea de ţinuta 
Nr. de părţ i 

. 
sociale sau 

. 	. 
de acţiuni 

Valoarea total ă  a 
. 

parţilor sociale 
. 	 • şi/sau a acţiunilor 

- 

2. calitatea ic iumbru în orgnele de 	onducere. a 	ntrre 	i.vuirol aie sociel(ilor cmerciaie, alc 
reiiIor autoiume :ile compaaiiIori..ocielătilor iia(ilJi:llL. ale iii(iin(iilor de creilit, àkruoùrùor de-ineres.  

ut  ecoiiomic,ah 	socaii1orsau fundaţiilor o iieaIr 	ui#ii uvaeraLl invnlale: • - 	• 

Unitatea 	 . 
Calitatea deţinuta 	Vaioarea bericiiciilor 

- deriumirea şi adresa - 
2....  

	

. 	. 	 . 	 .. 	.. 	. 	 •• 	. 	 :.: 	 •. 	•. 	..... 	, 	 . 	. 	. 	.... 
3. i,atea Ieineiuu au cada1ast ţiiIr pfvioiaaIe şisausiniiaIe   - 

3• 1 . . 

___  -t. 	( 	it:itui 	zntnihru 	în orgauclv iiu voiidiicvrc. 	idmijiiirrc 	i 	conir,I. 	relrifiiiite 	au 	livrul rihiiite, 
i1etnuti. iii 	iil i- pii ti.delor 	litiit., 	iut ă t tk tinuti 	i duuinira___partadului politit - - 

- 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă  luridică , consultan ă  juridcă, cisuJtazi ţă  şi civile, obţiiiute ori aflalt 
r derulare întirnpul ctrcitării funcţiilor, mndvlor 5U dtinnitjir puJIicc finaiarate d 	Ja bu2ettal de 

slat., Iocal 	i din forduri exterrc ori încheiate 	ii socivi 	inercile cu capitl de stat su vnde 	t.i.tu1 esle 

5 • 1 !ccfIdoyciu!r.e. 	Insfiqia 
jotia1an. 

7riva;in 

j cair 	fol1ia1iui 
Tipul l)ti 

ucni 
j 	Drtii 	Woxea 

œ.rrxacùAai ta 



der 	inclinai conru1ui 	: 	 CO11C 

Soţ/soe 
 

------- - - 

Rudedegadul Ietitu1ani1ui - 

Soci ăţi come1ePeină izică  
1eCabe 

ddua1 cabincte mdag soc 
cvi1ep(Dionesau)ci ăţicivi1e 
prolésionaleaas 	cai 

ngunamenta1eFundaţii/Asxiaţii  
- - 

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 ob ţin contracte, aşa cum sunt definite Ia punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declaraiitul împreun ă  cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobâiidire a ac ţiunilor. 

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

Data completării 
	

....
:... ............ 
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