
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/S bsemnata, 	 , având funcţia 
de 	la 	 r 

CNP 2 GO1 / /3/S 	, domiciliul 	 t? 	p4 3 	, /. 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  împreună  cu fami1ia 1  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 af1ate 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 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 şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii 
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2. Bunuri sub formă  de nietale preţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colec ţii de artă  ş i 
nuinismatică, 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 află  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.. 

1)ecrere 	tiiiiiră  AnuI d,b,i1irii VaIoirca cstiniat ă  

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 depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau instituţii financiare din străinătate. 
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*categoriile  indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card),• (2) depozit bancar sau 
ecliivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii 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) 1-zârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certficate, obligaţiuni), (2) 
acţiuni saupărţi 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: 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

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

asemenea bunuri, dacă  valoarea însumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

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

( rcJ1r 	 (ontrăctat îti a nul 	semIelit li 	 Valarc 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje priniite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă , din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companiilsociet ăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 
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1.1.Titular 

1.2. Sosoţie 

1.3. Copii 

*Se  excepteaz ă  de la declarare cadourile şi trata ţiile 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. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările ş i completările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate. 
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1.3.Copii  

2 	nitu; z din activit ă tz zndependen.te  

2.1. Titular 	• 

e 	/(  

2.2. Soţ/soţie  

3 Vernlrn i din cedareafoosiz ţez bunurilor 

3.1. Titular 

3.2. Soţ!soţie  

2. Venituri dinnv.Ii(ii  

4.1.Titular  

4.2. Soţ!soţie 	. 

5 Venitwi dinpenszi  

5.1. Titular 

5.2. Soţ!soţie 	 Lk  

6 Jeni1u, / din actnztczz at lco/ 

6.1. Titular  

6.2. Soţ!soţie  
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. 	 iiri 	ciiiiiiiiii: 	 cr 	iciul 	lrc1:1 	ulicciul 	f 	\ ciiiiul :iiiiil 
( 	inc 	i rci1iii 	uniiul 

7 	nituri dupiemzi ş z dinjocrni de iioioc 

7.1. Titular  

7.2. Soţ/soţie  

7.3. Copii  

8. Veniiuri di 	altésnrse  

8.1.Titular  

8.2. Soţ/soţie  

8.3.Copii  

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

Data completării 
	

Setra 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

SubsemnatuUSubseinata, / 	\1c f) Lq~—CL  
de 	la 	 27 

CNP 	0Y13 / 	, domiciliul 	 J 

e
, având funcţia 

4A -,c4/r 

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

. A5OCiit sau 	ic ţ ionar li societ ă ti coiiiercialc. 1.()fliJ)i iiii/socict ăţ i 	Iia ţ iuiii Je. institu ţ ii de credii, 	tu pu ri dc 
in teres e colloillic, precuni si mmln uîn a sOciatii, fiind i ţ ii sau alle ot 	iiiji i ţ ii iiuct n iniiit il 

	

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

- denumirea şi adresa - 	
de acţ . 

 un
. 	 . 	 . 

	

ii 	ş i/sau a acţiunilor 

---- 	---- - 	- 	 - - -- _______ 	-- - -- 	- t. 
2. Ciiititca dc membru in orgaiicle de conducerc, 	iiJntinis1rarc 	i coiitrui ale socieia ţ ilor cuiriercialc, aic 

reiiior autoiionic. ale conipaniilor/societ ăţ ilor -na ţ ionak, aic iiisiitu ţ iilor (1e credit, aic ortipurilor de intercs 
ecoiiomic ale asucia ţ iilor 	au fnnda ţ iilor ori alc altor oiganizii nciernaiiicnllc: 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - 

Calitatea deţinuta Valoarea beneficiilor 

2.1 ...... 	. -  

- 3.Calitateadcniembru în cadrul asocia ţ iilor profcsionaici/sau sindicale 	- 	- 	 - 	 - 

3.1...... 

--- ---- -- 	- 	 -- 	. 	- 	
N i

-- 	 - ------ 	-- 
4 	C ilit iti dc mmbru in orancie de conduc€re, adtninisti ut. 	t €ontrol, rti i1)uit€ siu ncrcti ibuit, 
d ţ nutt.încadrul parttdeiorpoiiii€, funcţi 	Iertită  sid€nuiuirt.i piltnJuluLJ)olltic 	 - 	 - 

4.1...... 

S. Contracte, inclusiv ceic (Ie asisten ţă 	uridică .  consultaiit ă  juridic ă , cnsultati ţă  ş i civile, ob ţ inute ori aflate 
în derii la l .c în tinil)u l excrcit ă ri i fiiiic ţ i ilor, ni a tid atclor sa u dciii ii ităţ  ih r l)U  hlicc fin a n ţatc tle la l)uet nI tic 
slal . local si d in foiiJu ri cxterne ori îitcliciate cu socicl ăţ i cunierciale eu capital de slat saii u 11(1e statul estc 
cionriiiajoritar/iii iuoritar:  

5.1 Beneliciarul de contiact numele, Insta edi Tipul Da D Va1oara 
e1e/deniiea şisa 	 contiaclantă 	cateafost 	conttactului 	încheierii 	1  contiaclului 	totalăa 
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denuruiia şi încredinţat contractului contraclului 
adresa .corùactLd 

Titular 	. 

Soţ/soţie 	. 

Rude deadu1 jl)  aletitulanilui 

Societăţi comenia1e/Petoană zică  
autorizată/Asociaţii 1ia1e/Cabinete 

c1ividua1 cabindeasocia, socidăţi 
ciepiufesionale sau societ ăţi civile 
piufesiona1eaiiăsjder lirnitatăcare 
desf şoarăpiu1siadeavocatOinizaţii 
neguvenienta1e/Fundaţii/Asociaţi  

1)Prin rude de gradullse 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 ob ţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreun ă  cu soţul/soţia si rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social aI societăţii, indiferent de modul de dobndire a acţiunilor. 

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

Data coznpletării 
	

Se ătura 

.p... 
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