
DECLARA ŢIE DE AVERE 

ht/Subsemnata,  aviid funeţia 

CNP 	 ,dornielliul 

cunoscnd preveclerile art 326 din Codul penal privind falsul în declara ţu, cleclar pe proprie răspundere 
că  îuprei. nă  Cu irni1ia deţin urină toarelc: 

* 1) Prin familie se în ţeJege soţul/soţia ş i eopiii aflaţi în intreţlnerea aeestora 

I. Bunuri jmQ bile 

, Terenuri 
NOT Ă : 
Se vor deelara inelusiv cele aflate în alte ţări. 
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* Categoriile indieate sunt: (1) agricol; (2) fore ştier; (3) intraviJan; (4) lueiu de ap ă ; (5) alte eategorii de terenuri 
etvavi1ane, daeă  se află .în eiruitu1 eivil. 

*2) La Tit ţilar se menţionează ,  în cazul bununlor proprii, numele proprietarului (titularul, sQ ţul/soţia, copilul), 
iar în cazu1 bl.InurilQr în copropri.tate, cota-parte ş i numeie eoproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declora inclusiv eeJc aflatç îri alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: (J) apartarnent; (2)cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacanţă ; (4) spa ţ ii comerciale/de 
oducţ ie. 
*2) Ia Titular se men ţ ionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularui,so ţul/soţia, opi1uJ), 

.r în cazul bunuriior în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

11. Bunuri inobile 
1. Autovehicule/autoturisine, tractoare, ina şini agricole, şalupe, iahturi ş i alte mijloace de traflspQrt 

re sunt supuse înmatrieulării, potrivi ţ  ţegii 
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2. Bunuri . sub forină  cle nietale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă  ş i dc cult, colee ţii de artă  ş i 

uniisinatieă, obiecte care fac parte din patrinioniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare 

nată  depăş.şte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor menţiona toate bunurile afate în prQprictate, indiferent dac ă  ele se at ă  sa.0 nu pe teritoriul României 

momentul dec1a.rrji. 

111. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşţe 3.000 dc eurQ fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ltiineie 12 luni 
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IV. Active financiare 

1. Conturi ş i depozite bancare, foncluri de invcsti ţii, foriue echivalente de economisire ş i investire, 
inclusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea însuinată  a wluror acestora clepăşeşte  5,000 de euro 

NO ŢĂ : 
Se vor declara inc1uiv cele afl.ate în b ănci sau instituţii fnanciarc din str ăinătate, 

uclii:ni.i 
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*categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalenţe (inclusiv card); 2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fondwi de investi ţii sau echivalente, inelusiv fQnduri private de pensii sau alte sistrne cu 
acuinulare sc vo- declara cele aferente aulus.cal anteriQr). 

2. P14samente, iuvesti ţii i,. irecte şi îuiprumuturi acordate, dac ă  vaoarea de piaţă  îusum.tă  a tuturor 
acestor dpăşeştc 5,000 dç çuro 

NOT Ă  
Sr, vor dec1ra inclusiv inveqtîliilç ş i participările în străinătate 
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Categoriile indicate sunt: (]) h&rtii de valoare deţinute (tiţluri de stal, certficate, obligaţiwii);  (2) 
acţiwîi sau părţi socia[e în societăli cornerciaie; (3) îivprurnuiuri acodate în nwne personal. 	• 	. 



3. Alte active producă toare de venituri nete, eare îustmate depăşec  echivalentul a 5.000 de eur9 pe 
an 

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

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garau ţii einise în benefieiul txnux terţ ,  bunurx  aebiziţionate în sxstein leasxng şi alte 

aseruenea bunuri, 1ac ă  valoarea însumată  a tutur9r acestQra depăşeşte 5,000 de euro 

NOTĂ : 
Şe vor decra inQlusiv pasivele financiare aciate în strjn ătate. 

Onrcti ţ  ) 	1I1 	 C(1It lu 

VI. Cadoxiri, servieii sau avantaje priiuitc gratuit sau subvcn ţionate  faţă  de valoarea de piaţ , diu 
partea UnOr persoane, organiza ţii, socictăţi eoxixereiale, rcgii autononic, compauii/soeictăţi na1iouale  sau 
institu ţii publ iee roxnncştx sau stră iue, lnclusiv bursc, credite, garau ţu, dceontări de ebeltuieli, altele dect 
celcale angajatQru lui, a c ăror valoare individuaiă  dcpăşcşte 500 dc curo * 

(c 	t ivt1iit 	nitul 

1.1. Titular 

1.2. So ţisoţie - 

1.3.Copii  

Se excepteaz ă  de la declarare cadourile şi trataţiile «zuale primile din partea rudelor de gradul I ş i al 11-lea.. 
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V l i . Vcsiituri ale declran1 silui i ale inrnlirilor sâi 1e f; silic, re:*iiite Îli ultiinsil sn Ficil îiichit 

prst i rt. el tiin Legea nr. 227/2015 privind Codul lii, eu modificârile ş i csil ple1ril iil1irirc) 

1.\: 
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3.2. Clc 



Prezenta iec1ara ţie eoustituie act public şi r4spond potrivit lcgii pcnale pentru iu exactitatea sau 
caraeterul iucQxuplet aJ iatc1or xncĂţionatc 

Data eonipletării 	 Sexuntura 
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SubsenanatuiiSubseninata, 
de 	6:-?2, 2yă . 	 Ă  - 	 - 	 - Ili 

CNP 	 3%/53 	., aiiiI 

cunoscând prevederile art. 326 d•in Codiil peua1privind falsul îu de1a 	diarpepripria răspunlere: 

t Asocial sau aclionar Ia ocic!ilI coinu-cialc. compauu/ocaetti 	 cre1 	rupuritic 
cii iiin şi nenbr în 	z,Iuiadii 

Unitaea 	
Nr. de părţi 	Valoarea tota ă  a 

Catitatea deinută 	sociaie sau 	j ărţiior sociale 
- denuinirea şi adresa - 	 •- 	-. 

	

de acţuinl 	şi/sau a acţiunilor 

----- 	 ----------- 	 --- 
.. Cdita.ei de nieinljru in ni 	e4econduiic., adnurairare ş i: 	,i1c s 	 rale ale 
regiilor .autonoine. ale 	pani1orkaci ă i1or naiona1e, ale iutituiilor dt crea 	 dc ioteres 

	

jr nznizat 	n ti 	 - 
Uiutatea 
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da Œyltadului 
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Prin aide de gradid Ise înţelege păiinţi pe Iinie ascendeială  şi copii pe Iinie descendentă. 
2)  Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract uade, prin calitatea de ţinută, titularul, 

soţul/soţia şi aidele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctal 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor comercia1e pe ac ţiuni la care declarantiil îinpreun ă  cu soţul/soţia şi rudele de gradui I deţin inai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de naodul de dobndire a ac ţiunilor. 

irezienta declaraţie conslituie act public şi răspund potisit Igii penaie pentru iuexactitatea sau 
caracterul inconiplet al datelor ueuţiouate. 

Data coănplelării 	 Seannătura 
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