
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 I€Y) OPIf ewe e;C~F,9z , având funcţia 
de 	C&rP 	 la 	-T rC// 	 [-C 

CNP 	 /6& , domiciliul 	'7E Cfe c iZ 	C7R 	iV 	3 

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

* 1) Prin familie se în ţelege soţul/soţia şi 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, dac ă  se af1ă  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 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 ş ini agricole, şalupe, iahturi ş i alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

1u ri \111 -ci Nr. de biic ă ti \nn1 de fibricic Modlil (le dbâmJire 
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2. Bunuri sub formă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colec ţii de artă  ş i 
numismatică, 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 af1ă  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 
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111. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 
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Iv. Active financiare 

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

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau instituţii financiare din străinătate. 

1iititutii uire 	Iniiiilreai ă 	 .. 	 . 	 .. 	 . 
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*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 anuluijiscal 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. 
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*categoriile  indicate sunt: (1) hdrtii de valoare deţinute (titluri de stat, cert,ficate, obligaţiuni),• (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale,• (3) împrumuturi acordate în nume personal. 
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3. AIte active producătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

....... 

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

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing ş i alte 

asemenea bunuri, dac ă  valoarea însumată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăinătate. 

(rcditor 	 (ontractit îu auu! 	Scideiit Ia 	 Va luare 

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 
instituţii publice române şti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

- 	 . 

( ine a realiz*t vcnitul Sursa venitului: 
nlln1eic, adrca 

Serviciul prctat/()biectu1 
. 

gencrator (1e venit 
Vcnitul aHUaI 

incaat 

1 1 Titular 

1.2. Soţ/soţie - 

1.3.Copii - 

*Se  exceptează  de la declarare cadourile şi tratajiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea 
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vII. Venituri ale declarantului ş i 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. 

. 	 - ( inc a .rchz:it vciiitul : 	•.•. 	 . uri vcnitiilui: 	- 
... 	 . 	,, 

nuin.eie, ad.resa. 
erviciiil J)ru,tat/OI)icctuI 

genera ţo1 de venit 
cui 	uI 	iii ui l 

incasat 
1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

72,C/t 	ţ Y?_ CI 

1.2. Soţ/soţie  

_ 
1.3. Copii  

2 Venitun dzn actiwt ăţz zadependente 

2.1. Titular  

2.2. Soţ/soţie  

3 Venztui z dzn cedareafolosznţez bunurzlor 

3.1.Titular  

3.2. Soţ/soţie  
---- 

4 Venztui z dzn znvestz ţu : 	:::ie  

5 Venztui z dzn pensii  

5. 1. Titular . 
5.2. Soţ/soţie  

6 Venztui i din activităţi agricole  

6. 1. Titular  

6.2. Soţ/soţie  

j 

WIM 
jAm 



. 	 . 	 iirsa venituliii: 	erviciu1 prestatlobiecttil 	Veiiiiul aiiuil ( ine a realizat venitul 	 . 

. 	meadrs 	 geratode vent 	incat 
7. Venitwi dinpremihyi dinjocuri de noroc 	 . 

7.1. Titular  

7.2. Soţlsoţie  

7.3. Copii  

8 Venztuii din alie surse 

8.1. Titular  

8.2. 	o S 	soţie  

8.3. Copii  

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul inconiplet al datelor menţionate. 

Data completării 	
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 9,Yt 	
, aând funcţia 

de 	 la 	O,-7 /ciw/, ,  /L i72 C 
CNP 	/& 0t(/g/7 t6— , domiciliul 

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

\s ii it s iu a ţionar la societăţ i i i me i Llale, ompaani/sui ii i i i naţaoai le instatu ţia Ii i rcdtt, i U ţ)lJl i(Ii 1 
iiitercs ecunuinic, lCtiIfl Ş I rnernlru în asociaţii,_funda ţiisau 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - 

alic ()!anizalii ncuveriiamcntaIc: 

	

Nr. de părţi 	Valoarea totală  a 
Calitatea deţinuta 	sociale sau 	parţilor sociale 

 . 	 . 	 . 	 . 

	

de acţiuni 	şi/sau a acţiunilor 

2. Calilatea dc n1eriiI)rti ÎH organele de conducere, adrninistrarc si control alcsocict ăţ ilor cornerciale, ale 
reiilor autonornc, ale conipaiiiilor/societă ilor naţionale, ale insti(u ţ iilor (1e Crc(Iit, alc gviipurilor (ic iiiteres 
economac ale asociaii1or sau fundaţiilor on aie altor ortanizatia neuernameait ik 

- denumirea şi adresa - 
Unitatea 	

Calitatea deţinuta 	Valoarea beneficiilor 

2.1  

3 	( 	ilit itia Ji iiie nihi U Îli i idi ul asoeia ţiilor pi ofsionali si/stu sindi 	ile 	 - 

7 	 C-( & 

1.Calitatea de nicrnbru Îfl organelede coiiducerc,adininistrarc s i control. retribiiite sau iicritribiiitc. 
(k ţ inuti iiieadrul pai tidilofpolltl, fiin ţ i i ck ţ iiiut 51 (liflUiiiil i i p 11 tidtilui Pl1t1C 	-- 	 - - 

4.1 	 - 

rontrai te iiicIusi ee le (1e isistenţa jui ilii i ionsult int i j u i idie i eoiisuli an ţă sa il ikuhţinute ori iIl iti 
în derulai i in tampu!, eeritaria fUnc ţ iil() l ni i ndatelor s i u de mn ita fflor puhlice finaiit ite di 1. 1 bugetu l di 
stat, local idiiifonduri externe ori înclieiatu eti socictii coiiierciale cu eapital rlc stal sau iiiidc statui este 

i i 	• 	. 
SI1t1S)11I1î 	 • 	kJllltibI. 

 ~ 	--f  - --- 
Data 	Durata 	Va1oaia 

încheiii 	contiactului 	totalăa 
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denumiiea şi 
adrem 

înciedinţat 
conliactul  

contiactului contiactu1ui 

Titular 	. 

Soţ soţie 	. 

Rude de giadul Ialetitu1ani1ui 

Societăţi comenia1e/Petoană tizică  
autu ă/Asociaţii1limi1ia1e/Cabinete 
individuale, cabineteasociaie, societ ăţi 
civi1epiofesiona1eu societ ăţi civile 
pnifesiona1ecuispuncet1miia1ăcat 
des1ăşoatăpiutsiadeavocatOinizaţii 
neguveentu1e/Fundaţii,Asociaţii  

- 

-_ 
_-- 

Prin rude de gradu.1 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, 

soţuLsoţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantul împreun ă  cu soţul/soţia si rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor. 

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

Data completării 
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