
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subseinnata, 	. 	 . 	, având funcţiâ 
•de 	 . 	 Ia L) . 27  

cNP 	OO7 L?/5O , doniiciliul 	 - 	• 
/ 	I Ă 	X, / 	tJ 	 .. 	. . 	 •, 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  împreună  cu fainiliai)  deţin următoarele: 	 • 	• 

* 1) Prin fainilie se în ţelege soţul/soţia şi copiii af14 în întreţinerea acestora 

I.Bunuriiinobile 	. • • 	. • 	•. 	. 	. 	• 	. 	• 	.. 	. 	• 	. 	• 

1. Terenun 	• . 	 • 	• 	 • • 	 • 	• 
NOTĂ : • 
Se vor dedara uidusiv cele af1ate în alte ăti 

* Categoriile indicatesunt (1). ico1 (2). foresticr, (3) intravilan; (4) Iuciu de apă  (5) a1teategorii de terenuri 
extravilane, dacă  se af1ă  în circuitul civil 

*2) La Titu1ar se nienţionează, în cazul bunurilorproprii, numele proprietarului (Ctularul, so ţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi auriaele coproprietarilor.  

2 Clădira 

NOTĂ : 	 . 	.. 	 .. 	 • 	. 	• •• 	• 	: . 	• 	. 	• 	. 	. • • 
Se vor declara anclusiv cele aflate în alte ţări 

__________ . 	

) • — 

t ___ •7 __ . ___ ____ 

• 	 •/• __7 
(/._ : 

• 	 .. 	..... 	. ... • 	 . 



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) casă  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. Autovhicu1e/autoturisine, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

	

2 ju*u,j siIJ 	de metik preţio2se, .jstcr,cIJiectede srti şi de:cult, cokciide arti şi 
nuniisniaică, uljiccte caie fac parte dia ps1iosie1 cslteral sa ţîoaal sm uaivcrsal, a ciror valosre 
însuinatj depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ :  
Se vor nietiţiona toatc liunurile atlate în ptirietat, ifflèvent dacă  ele se află  sau nu pe tentonu1Roiuinei 

	

1amoinentutdelaiării. 	 . 

• 111. Bunuriiiaobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultaniele 12 luni 

T 

. 	 • . .. 



Iv. Active financiare 

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

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

*kgo,iik . 	 : f1j cow 	 ed,ivaleit(e .(indssiv cai); (2) depozi.t bancar sau 
echivalenge; (3) 	 i,ntii 	ed ente, i,sc1usivndst,i v*e de pensiiu atfe siteine Cu 

acwnzdare (se vor&clarr celeafeiieiite mudwfîsml antes*r) 

2. IIasaataeute, iuvestiţii clirecte şi în,pru*turi *corcIate, dacă  valoarea de pia ă  însanaată  a tuturor 
acestora depăşeştc 5000 de euro 

NOTĂ : 	 . 
• Se vor dechwu incluiv investi ţiile şi participărileîn străinătate. 	 •• . 



3. AIte active produc ă toare de veuituri nete, care însuinate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

::::: : : : : : :: ::: ::: :: : :: : : :: ::: : :: : :: : :: 	:   : ::: : : ::: ::: : :: ::: : :: ::: :: : : : :: :: : : : : : 	:: : :: : :: : : : :: :: : :: : :: :: :: 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate 

V. Datorii 	 . 	. 	 . 
Debite, ipoteci, garan ţii einise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sisteni Ieasiug şi alte 

asemenea bunuri, dacă  valoarea însumată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro • 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele fmauciare acuniulate în străinătate. 

vi. cadoaii, servicii •sau avmtaje prii(e gaatuit stu subvc.ţioate  faţă  de valoarcade piaţă, diai 
partea unor persoane, oiganizaqii, socie(ă  cocrciuie, regii autouonae, coanpaaaii/societăţi naţlonale sau 
instituţii publice osnîaaeşti saaa străaue, iuclesiv Inarse, credite, garauţii, decontări de dteltuaeli, altelc decât 
cele ale aaigajatorulai, * căror valoare iudividaală  dcpişcşte 500 deeuro* 



VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s ăi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ările ş i completările ulterioare) 
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7 Venita-z din prerniz Şi dznjocvri de noroc  

7.1.Titular  

7.2.So ţ/soţie 	 . 

73.Copii 	 . 

8.1.Titular 	 t 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

SubsemnatuLSubsemuata, 	 77J,EY%J 	 , având funcţia 
de 	 /( ţ 9 	 Ia L]  A.77  

CNP 2?oOo3 ,/:73/ 	, domiciliul 

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

1. Asociat sau ac(ionar la societ ă (i eonierciale, eornpanii >cet ăţ i iia ţ ionale, in titu(ii de crcdit. rup1ir1 Jc 
interes ccononiic, preeuni 	i rncnibrtiîn iSO.ii. fundit ţ ii 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - 

sau .ă ite ()rgăBiZt(ii tgucriianicutiile: - 

Nr. de părţ i 	Valoarea totală  a 
Calitatea deţinută 	sociale sau 	părţilor sociale 

 de acţiuni 	şi!sau a acţiunilor 

2.Ca1ii1aie 	iernhru îa org.ue deoiiducerc 	mi 	.re 	i c ntroaIeociet ă ilor corn ci.ă 1c, aJe 
egiilor autonorne. ale comp.aniilor/cie(ilor aa ţioiiale, a1c institu ţzilor de crcdit ak grupurilor di inti a 

au 	indiţIiIqri aIeor orgii negtitrnarnentak  
Unitatea 	

Calitatea deţinută 	Valoarea beneficiilor 
- denumirea şa adresa - 

3 (i1ittead 	itimbiu in enJru1 	aţu1orrofesio 	iIsatindii tk 

) 

4 	( tIIt itta 	(ic 	flleiI) 1)1 U 	lfl 	oi 	iiile 	tk 	eondue( r, administrare 	si 	eonli ol 	i etribuili 	s iu 	nir.ti abu ate 
Je ţinu tcini da uţpi i 	de1orpittcc)_fii ni(i t_deţrnii%ldenumlre 	pai tidi, l ni p( ilti 

4.1  

S. (ontracte, iaieliisiv (ClC (1C asisteii( ă jt 	jlct, C()i 	Illtă fl ţ 	j uriJci. citsulta iii 	i ci 	tfe 	ob(iii u le 	)ri al]ate 
în 	denihtrc ifl 	tiinpiil 	xereitiiri 	biiiiJiilor 	111 iaid iIloi 	siu 	derniiit(ilor pahb 	iîf]aII(:I(c Je 	la 	l)fletI,1 	ile 
sl il 	loial 	si 	tltii 	foii Jui i 	(\tef 	Ie 	(11 l 	li.1 ItL 	(ij 	5 )(Jeli(l 	t()fli(f1.iJl( 	(U 	i..  iit 1! 	(k 	st 11 	5I[1 	Ull(lû 	sl 	itul 	.ste 

acţionai iii zjorztar/namoiitir 
5.1Be11de:n1e, 	1ristitiiţ a 	Piucedurap.in 	TipLÉ 	Dala 	Durnta 	Valoatea 
piiieaşiadiesa 	 oonùactQ 	cateafctst 	contitu1uij 	încheierii 	contiadukii 	tita1ăa 

1 



denumia şi înadinţat contiactului • coniiaciuiui 
adresa ccaciii1  

Ttiular 	. 

Sose 	. 
1 

RudedegttduII»aIe1ituiaiu1ui  

. 

SocoEP ă iizică  mbrinÉW Asociami1iaIoCabiade  
itdua1e,cabeasociate, socid ăţi  

cidăţicivile  

de o 

Prin rude de gradzd Ise înţelege părinţi pe Iinie ascendentă  şi copii pe Iinie descendentă . 
2)  Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul, 

soţublsoţia şi rudele de gradul I ob ţin contracte, aşa cum sunt definite Ia punctui 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor coinerciale pe acţiuni Ia care declarantul împreun ă  cu soţuLsoţia şi rudele de gradul I de ţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de inodui de dobândire a acţiunilor.. 

Prezenta dedaraţie coastituie aet public şi răspund potrint Iegii penale pentru inexaetitatea sau 
caracternl incoinplet aI datelor ineaţionate. 

Data coinpletării 	 Seninătura,,  

!A..?. 
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