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DECLARA ŢIE DE AVERE
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en ă
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l/Snliiata,
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având funcţia
la ______________________________
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zî

domiciliul
c,oJul jUvtdcrik art 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie r ăspundere
că Î)nJ),euHi u famiIia deţin urm ătoarele

l) Prin finiJic
J..

$C

înţelege soţul/soţia şi copiii af1aţi în întreţlnerea acestora

Ui)Uri imobile

I. Trenuri

NOT Ă :
Sevor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări.
Adresi suzona

_____________

(atciorit

nui
dobi
ndirt
..

uprafi ţa

ottpar1

MOL1U1 (11

1 ilularul

.

dobandn .

/

%

-

LWJ

a .v..

gri
-

..-..-

*

Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) Iuciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află 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
NOT Ă :
Se vor declara incjusiv cele af1ate. în alte ţări.
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irk ndicac sunt: ( l) apartarnenl; (2) cas ă de iocuit (3) cas ă de vacan ţă; (4) spa ţ ii cornerciae/de
. ) J a iilti1ar se nicn ţ ionează, în cazul bunurilor proprii. numeie proprietaiului (titularu}, so ţul/soţia, copilu}),
iai n eaii i hii itiri 1<)! - Îfl coproprietate, cota-parte ş i nurnele copioprietan lor.
11. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autotnrisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
cire sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii
Natura

1

i&

r.

(JL

bucăţi

Anul de fabricalie

Modul de dobudire

J

2. Bunuri sub forină de melale preţioase, bîjuterii, obiecte de art ă şi de cult, colecţii de artă şi
nuznisniatică,, obiecte care fac parte diu patriinoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare
însuniată depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor menţiona toate bunurile afate în proprietate,, indiferent dac ă ele se aflà sau nu pe teritoriul României
Ia momentul declarărîi.
,l)escrjere suinar

Ao1ândirii

Vareinati

111. Bnniiri mobile, a c ă ror valoare depăşeşte 3.000 de enro fiecare, şi bunnri imobile înstr ă inate în
ultimele 12 Juni

-

2.

1

AC IVC JHJI

nciare

i. (onluri i (iepozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire ş i investire,
iaicb,jv clr(ltlrilc de credit, dac ă vaioarea însumată a tuturor acestora dcp ăşeşte 5.000 de eiiro
NO1 Ă :
Se vor declara inclusiv cele af]ate în b ănci sau institu ţii financiare din str ăinătate.
11 ni i i ca i t adiniiii(riu
rtu aceIcii

iIu1 i

l lhhi iii anul
:

J

SoId/valoat c 1 ii

*categor iile indicate sunt: (1)

cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) foaduri de investi ţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anuli€iJiscal anterior).
2. Plasamente, investi ţii directc şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă îusumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străjnătate.
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Finitcnl titlu/oiietk în car€ 1)1rO21)
_ac ţ ioiiarsuasociatibeiicficiar dc impn.
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Gafegorzile zndicate sunt (1) /iai tii d. valoare deţinute (tillui i de sat certijicate obligaţiuni,) (2)
acţzuiu saupăiji soczale in soczetăţz c0fl1 1 c zale (3) nzprunzuluz z acordafe in nurne ])ei sonal
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. :1itr .artivc produc ă toare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.00O de euro pe

.. ........................................... ..............................................................................
..................................... ...................................................................................

vor ciccl,ira inclusiv cele afl e în str ăinătate.
V. Datorii
1)cbite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte
asemcnea bunuri, dac ă valoarea însumată a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOrhĂ :
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăinătate.
t uniractat în afnul
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VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate îaţă de valoarea de pia ţLă, 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 individual ă depăşeşte 500 de euro*
C'inc <r realizatz°cnitu9

Serti°iciui prt..~ tatlt)itetui
~~cne rai c~ r d e venit

S ă raetalui:
~ ume1e, ~ driesa

initui anaal
încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataliile uzuale primite din paf tea r udelor de gradazl l şz al. 11 lecc
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_

VlI. Venituri ale dec!arantului şi ale nietnbrilor să i dc farnilie, reajizate în ultitnul au fiscal închcial
(lolrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ă rile şi completările ulterioarc)
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate.
Cn. a i calizat enitu1

nrsa venitului
numele, adrcsa

--

l Serviciul pretat/Obietu1 Venittil anual

generatof dc venit

ăncsat

1 Venitui i din salai ii

1.1. Titular
1.2. Şţ/soţie
1.3.Copii
2 Venitu, z din actzvit ă(z_zndejiendente

2.1.Titular

2.2. Soţtsoţie
Se

nituri din cedareafoloszn ţei bununlor

3.1.Titular
3.2. Soţ/soţie

jy
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( iii. a i-ealiziit veili tul
l

//IIU/

/ (iu1 j)l ( /1711

1

SericiuI prcstJobiectuI Vcaulul nu
;:
încasat
generator de.venit

Sursa venitulua

Nme, adresa

dui jocui i de noi oc

ii. l ilukw

_

7.2. So ţ/soţie
7.3. Copii
8. Veniiuri din alte surse

.

8. 1. Titular

.

8.2. Soţlsoţie
8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incoiuplet al datelor anen ţionate..
Data coinp1etrii

Senină
.

J.

tf 1 Ç. OLO(
CATA Ţ E DE INTE
SUJ)scinnatui/Subseninata,
r
de
f( FZ(CNP

j/j

, avâud func ţia
la

,domiciliul

-

cunoscând prcvederile art. 326 diu Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria r ăspundere:
L. Aociat
sau acţionar h ,ocie i coinercia1e Lompani!/oc1cti ţi naţionale, int,ti ţii cle credit ,i upuri de
.«
io es economic, precum tincnibru în asoctaţn, fnnclaţu sau alteogauiza ţii ncgu ernamentale
Valoarea total ă a
Nr. de părţi
Unitatea
parţilor sociale
sociale sau
Calitatea deţinuta
.
- denumirea şi adresa şi/sau
a acţiunilor
de acţiuni

2. (.alitatea.de
jjljţ j în orani1e dc coiiducere. adiiiinistrarc i coxitrol ale ocietă ti1or coniercialc, ale
i egiiloi autonome, Ie conI)anillor/socict ţIlor na ţion ik ili intituiiloi dc ii cdit ale grupurilor dc iiitcrc
ecoiioniie, ale asociaţiilor sau funda ţiilor ori ale altor organii.a ţ ii neuvernaniciilale:
Unitatea
Valoarea beneficiilor
•
Calt. tatea deţinuta
- denuniirea ş1 adresa 2.1

3. (alit.•te d
3.1

ofcioiai e..ş i
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u siudica
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in b u în oi ncIc di ionduccri n1ininitrarc si ionti ol i cti ibiiiii sau iicrcii ttniitc
pi(tdeloi_polxtic funci dc ţtn4 şiden urejitidulnt politic
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4.1

i ci nc, b ţ inutc ori af1ai
(
l)IiLL 1 I1)AIII t (. (1 l b u c t u
cert lă re Îii t 1fl1] 1 \( ri ii 1 ii i ( ţ til(i i îid iti1i i itI deni 11 itij i(
*iiCIII
i.
..a .in ict iii eoiu€rcrile u. Laj)ital (i. 1 ii i fl&Jc .i itiit C
local ş i diu fznla i ctei ii ( i
-----.--------------- Vacaa
Duiata
Data
Piuceduia pj Tipcd
1istititia
5.1 Beneic ir cle cort ntire1e,
tota ă
ccintrii1ui
hcie
cotctiuij
catiafost
C

iiate inc1iiiv .ce

cle

is.rti.il

jurtdic

consul1ii ţă jt,ricncă , cn$ultn

1

ii,Ia
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Rudedegudul Ia1etitulanj1ui

Sc,cietăţi con1Peioană lzică
autoiizată/Aciaţii tmi1ia1eCabinete
individuale, cabineteaciate, socid ăţi
civilepiofesionalesausocidăţicivlle
- care
piofesiona1eaiiă undei
desdeaat/cni ţii
neguvemamentale/Fuîidaţii/AsociaţiiZ
Prin rude de gradid Ise înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendent ă.
Se vor declara nurnele, denumirea ş i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt defmite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţivai Ia care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1 deţ in mai puţin de
5% din capitaltil social al societăţii, iadiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor.
2)

Prezenta declaraţie cons(tuîe act public şi răspund potrivit Jegii penale pentru inexactitatea sau
caracterul inconiplet aI datelor anenţiouate.

Data completării

Seinnă

...............................

