
Subsemnatnl/Subsem 

de 

CNP D169/0202) // 

DECLARAŢIE DE AVERE 

tta, 	 1t- 

Ia 	Ă t 	Vr 

t7, domiciliul  
kl 

având funcţia 

, 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  împreună  cu familia deţin următoarele: 

* 1) Prin familie se în ţelege soţul/soţia ş i 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 locuit; (3) cas ă  de vacanţă; (4) spaţii comerciale!de 
producţie. 

*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 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 

it u ri l a i -Ca Nr. Je l)uc ă ti ÂnuI Jc fbrici ţ ic 1o(1 111 (Ic duh ă ndi rc 

2. Bunuri sub formă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colec ţii de artă  ş i 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a c ăror valoare 
însumată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă  ele se af1ă  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

Descriere su inr ă 	 Ân ul Jobâiidirii 	 ViIoirci esti iHită  

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 financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă  valoarea însumată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

1 nliu ţia ca rc 	1II1ilIirua, 

şi_tresa_astia TiptilT l)ccIii 	îI1 	iiitil O1d! 	a ie Ia ii 

• _____ ____ _______ _____________ 

*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 anuluiJscal 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. 

F•iiitenl titlu/ocietaca în care peroana ete 
• au 	oiat/befaciar de uilpruinut 

Tiptii •  Nurnă r dc litluri/ 
• 	 • aloarea totala Ia it 

*categoriile  indicate sunt.• (1) hrtii de valoare deţinute (titluri de stat, certticate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale,• (3) împrumuturi acordate în nume personal. 
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3. AIte active produc ătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

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

(ruditor (intract1 ÎiI uuul Scadciat Ia Valoare 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă , din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societ ăţi naţionale sau 
institu ţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

(irie a realizat 	enitu1 
Sursa vcnitiilui: 
numele,a(Ircsa 

Serviciul preslat/Oliectiil 
geii.r atortJcveiiit 

Venitul anual 
incsat - 

1.1. Titular 

_ - 

1.2. Soţ/soţie 

1.3.Copii 

*Se  exceptează  de la declarare cadourile şi trataţiile  uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea 
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vII. Veiiituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art.61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ările şi completările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ă inătate. 

(iic 	rct1izat 	• 	

ursa venituIîi: 	Servicfu prestat/iectii1 
nune1e, adresa 	 cnerator 1e vernt 

Viiu1anul 
îneasat 

1. Venituri din salarii 	• 	 ... 	 . 	 . 	 . 	 • 

1. 1. Titular  

1.2. Soţ/s ţi» 4?J,j4 / Ă 7 ş  

1.3. Copii  

2 Venitui i din activităţz zndependenie  

2.1. Titular  

3.Venitu;din cedareajlosnţei bunurilor  

3.1.Titular  

3.2. Soţ/soţie  

4.. Venituri din investz ţu  

4.1.Titular  

4.2. Soţ/soţie  

S. Venituri dinpensii, 	 . 

5.1.Titular  

5.2. Soţ/soţie  

6 Verntui i din aclivztăţi agricole  

6.1. Titular  

6.2. Soţ/soţie  



, 	 ursavitui: 	Serviciul prestatIobictu1 
( inc 	i real

.
zat venitul 	 . 	 . 	 ........ 	 . 	 .• 	 •• 

. .: •.. 	 . 	 . :•• 	Nie,.a1resa. 	 gen :rator  de venit 	J 

Vnitu1 anual 
inci. II 

7. Venituri din j,remii ş i dinjoeuri de •noroc• 	• 	 . 	 . 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie  

7.3.Copii  

8. Venituri din alte surse 	.. 	 .. 	 .. 	 . 	 • 	 ... 	 : 	 •. 	 • 	 • 

8.1. Titular  

8.2. Soţ/soţie  

8.3.Copii  

Prezenta declaraţie cOHstituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 
	

SeI ătr 

OSLV 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

SubsemnatuUSubsemnata,. 
	

având funcţia 
de 	,/i. 	 Ia 
CNP 	 , domiciliul Ş  

oCc 4  

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere: 

.\social sau aci iiar Jt societăţ i comercialc, contpaiiii/ociet ăţi na ţionaLe, .iiisiitutii (Jc crclit, rupuri lc 
n)tSrgn 	rnn.,- . l - 	11 flb i r,lrn. krin n. 	 fllnI€(i os.. 	 rn 	 rnnnt-s l(S$ 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - 

Calitatea de ţinuta sociale sau 
. 	. 

de acţiuni 

Nr.depărţiValoareatotală a - 
parţilor sociale 
. 	. şi/sau a acţiunilor 

2. (:aiitaia (iC mCrnl)rU în orauele (ie cOuU4cre, a(iininistrarc 5i control alc societi ţ ilor comcrciale, aie 
i -cgiilor aulonmm. ali ioin paiiiilor/so€ iit i ţ iiot ii il ionak ak i nstil u iiiot €ii credit, ale i tipti i i tut 1i i nteris 

.IJ1jsJi1lli.. 	 it1 1UflU1ti1Ul 	til alt 	altt)il.)l 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - 

illl Ă.sllinU.UIJl,1lJll.5Hts)lU. 

Calitatea de ţinuta Valoarea beneficiilor 

2.1 ......  

3. (.alitatea 1eiirn l)1U ÎIt ca(i ru l asociaţiilor piofesionale si/sa u sindieah - 	
- 

4. (alitatea ic inei ţilru in ()rancle (1c eoiulucere. a(itntnistra rc i control, refrll)ulte sau ncrclrilniite, 
kinut.în.tdruIp irtidlur 	 c liad> 	dezauniirea partiduluipolitii 	 - 	- - 

4.1...... 

isistiii ţ i 1uiidică  iuntt1tairţă  i cii1e,ob ţinute sau aflateîn de r tiiire intinipul 
exercit ă rii func ţiilor, inaiidateloi -  sau dcmnităţ ilor pnbiice finan ţ ate (1e la l.)tietul tic siat, iocal si (liIi Înduri 
externe oi-i încheiatc cu sociclii comerciale cu cai)ital  (1c stal sati Ufl(1C slalul estc acioiiar 
inajoritar/minoritar: 
5.1 Benelicianilde miractne1e, 	Irstia 	eduiaFrin 	Tipul 	Data 	Dutata ţ  Va1oata 
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pe1e/denuma şi adisa 	contractantă 	care ast 	contractului 	încheierii 	contractului 	totalăa 
denumira şi 	încrdinţat 	 contiatului 	 contractului 

adsa  
Titular 	. 

Soţ/soţie 	. 

Rude de gadul Ia1etitu1an1ui 
 

Societ ţi come/Peană izică  
autorizată/Asociaţii 	mi1ia1e/Cabincte 
individuale, cabineteasociate, societ ăţi 
civileprufesionale sau societ ţi civile 
profésion ale cu raqxvdm 1imitatăcar 
des şcpruisiadeacat/aniza ţii 
neguvennta1e/Fundaţii/Asocia  

1)Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă  şi copii pe linie descendent ă . 
2)Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt de1Enite Ia punctul 5. 

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 
	

Semnătura 

j 	
............ y . ............... 


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 


