7r
DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatu1/Ss4.taj
cie
c?/5CĂ
CNP

/7o
z

.-

O

• ,avândfuncţ a

c2ţ-

la

7E€-c2,,

, domiciliul /

r

/

cunoscând prevederiie art. 326 din Codul penal privi nd falsul în declara ţii, cieclar pe proprie r ăspundere
că împreun ă cu familia d ţin următoarele:
*1)prinfarfljijeseîn ţe1eg soţui/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOT Ă :
Se vor deciara inclusiv ceie af1ate în alte ţări.
di esa sau ,ona

(atgori
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\

Aiiul
(Jobafl(liri
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4.UPK

ifaa

Cotaparte

:Modu1dc
dobandirc

1 itiil ii ul

* Categoriiie indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dac ă se af1 ă în ciruitu1 civil.
*2) La Titulart se men ţio ează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în copro rietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
2. Clădiri
NOT Ă :
Se vor declara inciusiv cele af1ate în alte ţări.
Adresa sau zoni

Cota-

( ItIgOII

pr

1

1ciu1de
dobâude

Categoriiie indicate su
prod ucţie.
2) La Titular se men ţi
iar în cazui bunurilor Îfl CODi

(1) apartament; (2) cas ă de locuit; (3) casă de vacan ţă; (4) spaţ ii comerciale/de
ază , în cazul bunuriior proprii, numele proprietaruiui (tituiarul, so ţ ul/soţ ia, copilul),
i-ietate, cota-parte şi numele coproprietai-iloi-.

11. Bunuri mobije
1. Autovehicule/au urisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi ş i alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatricu ării, potrivit Iegii
Natura

Marca

Nr de buc ţi Anul de fabrtca ţie

Modul de dobândire

2. Bunuri sub form ă de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de cult, colecţii de art ă şi
numismatică, obieete eare fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a c ăror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOT Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă ele se af1ă sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.
1)iie s tilli trâ

AntAi

Jobândirn

Valoarca eş timtt

111. Bunuri mobile, a cror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstr ă inate îri
ultimele 12 luni
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Iv. Active financi
1. Conturi şi depozie bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire ş i investire,
inclusiv carclurile de credi, dacă valoarea însumată a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inc1usi cele aflate în b ănci sau institu ţii financiare din străinătate.
Institu ţia care admini.trează
ş i adrsa acesteia

1 ipiil

___________

Valuta

..

Deschis în anul
.• ;

____

SoId/valoare Ia zi
;

*categoriile iiidicate sunt: (1) cont curent sau ecliivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
ec/zivalente; (3) fondurie investi ţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara ce e aferente anuluijiscal anterior).
2. Plasamente, inves iţii directe şi îinprumuturi acordate, dacă valoarea de pia ţă însuinată a tuturor
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
1initeni iit1u/societtei îu carc persoant eic
ic•ţio. r siu ociiliLciicficiar (Je irHpuut
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Nuin ă r 1e
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titiuri/

VaIo

:
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ot

JJ l i
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*Careg .oriile inclicate şunt: (1) liârtii de tiloare deţirnite (tilluri de stat, certifîcate, obligaliuiii); (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţi c0m?rciale, (3) îinprumu(uri acordate în nume personal.
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3. AIte active prodică toare de venituri nete, care însuinate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

an:

1

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv ce1e aflate în str ăinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garai ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achizi ţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac ă valparea însumat ă a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv pasive1e financiare acumulate în str ăinătate.
( riditoi

( outi itt îu aiiiii

Scadent la

ilo iri

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă de, valoarea de pia ţă, din
partea unor persoane, orgniza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societ ăţi naţionale sau
institu ţii publice româneşti au străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontă ri de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a c ărr valoare individual ă depăşeşte 500 de euro *
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1. Titular

1.2.S:e

Se excepreaz ă de la decl rare cadourileşi trataţiiie uzualeprirnite din partea rudelor de gradul Işi al 11-lea

VIL Venituri ale de1arantu1ui şi ale membrilor să i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codui fisca1 cu modific ă rile şi cotnplctă ri(e ulterioare)
NOTĂ :

Se vor delaa jnc1us
:a

]. Venituri din salarii
. 1. Titular
1.2.

iitii

ţfso ţie

veniturile provenite din str ăinătate.

vnitului:
:•

Serviciul prestat/(bieetnl VnituL anual
. .. încasat
generttor de venit
.

33o

72JV

.3. Copii
2Venituri din activit ăţ i indpendente
2.1. Titular
2.2. Soţ/soţie
3 Venzturz dzn cedareafolosi;(ei b.uizlirzloz
3.1.Titular
3.2. Soţ/soţie
4. Venituri din investi ţji
4.1. Titular
4.2. Soţ/soţie
S Venituii dinpnszi
5.1.Titular
5.2. So ţ/soţ ie
6 Venituri
6.1.Titular
6.2. So ţ/soţ ie

,,i

_______________

Cine

a realitveniu

•

.

Sursa veii•itului: • •
Nurne adi esa

Serviciulprestat/obiectul
genei ator de venit

Venitulanual
încasat

.

7. Veniiiui din prelnii i dnjocuri de noroc
7.. Titular
7.2. So ţ/soţie
7.3. Copii
8.17eniturtdinaliesurse
8.1. Titular

.
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•

•

•••••

-• .

••

•

•: •

•

•

.._-

8.2. So ţ/soţie
8.3. Copii

Prezenta declara ţie constituie act public şi ră spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al dat1or men ţionate.
nminâtyujra
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Data coiip1etării
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cunoscând prevederile art. • 36 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria r ăspundere:
insti . ţi de credit, gupuri •de
co me r ejà com.âiI:ii/soci.etăţi..n
iubiuînaiaţii,fnnda ţ ai sau alte orgaţii neguvernameutale
Valoarea total ă a
Nr. de p ărţi
nitaea
părţilor sociale
sociale sau
Calitatea de ţinută
denumirea şi adresa ş1/sau a acţiunilor
de acţiunl

ia
intereseconoinic,_precuni

-

-

.

.

2 a1it.tea di n1c.Inl)ru în orga ncle de conducere, adInlnItI u e i k.olitrol &le socic.tiloi i.oiiiii ţ iale, ale
regialor au ţonoini ak (01111) inii1or/sociiti ţi1oi ia & ţ ion ak, ak intittiţailoi dc. crc.dit tic gi upui iloi (11 interes
ecenomicah. asocia ţ iilor sau fiad ţaa1oroiaak a1tororgaii ţii neguverHameutale
Unitatea
Valoarea beneficnlor
Cahtatea deţinuta
- denumirea şi adresa
2.1
......
.____________________
.

-

-

3 Calitaţea dc u iiii
3.1 ......
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1. ( aIitatei du nacn1lru • în orgaele de coiaducerc. )(1niinistraru si control retriI)uite siu i iie
deţinute în i diIt paride1or pohte, fun ţia dc. ţ&nuta şi tl. iin ii c. a p a a tidulu
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traete, iicliiiv cek i kt .lflI ii ii I icl. : iii&iIlaii ţ :jiia . jt1ic ă . iisiitaii ţ i civik, oI ţ iniite ori alink
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denuiniia şi
adresa
Titular

Soţ(soe

încidinţat
contiactul

contiactu1i

contractului

.

.

Rudedegradul Ia1etitu1aiij1ui

Societăţi comciia1e/Paoană iizică
autorizată/Asociaţii mi1ia1e/Cbinee
individuale, cabeasociate, societ ă i
civile profésiordesausoci ăţi civile
pifesionaIe cu t#urdae 1imitată 9
new

FundaVAciaţii2

Prin rude de gradul I e înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendent ă.
Se vor , declara numele, denumirea ş i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradiil I ob ţin contracte, aş a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni Ia care declarantul împreun ă cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de
5% din capitalul:social al socet ăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor.
2)

Prezenta declara ţie constituie act public şi ră spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet aI dat1or men ţionate.

Data completării
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