
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsem at 	 Cy (,L=f> /2 a 	 , având funcţia 
de 	r 1ekLt la 	P4- 	/iL cA 

CNP 	/9 	// 	,dmici1iu1 	
ţ/ 	

c 

cunoscând prevederile art. 326din Cdu1 penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  împreună  cu faini1ia deţin următoarele: 

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I.Bunuriimobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate îa alte ţări. 

Adrci sau zoiia ( ategona* 1nul 
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i2V,JQau 300  /ţ 2 J- 	/ 
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* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) Iuciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri 

extravilane, dacă  se afIă  în circuitul civil. 
*2) La Tjtulart 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 afIate în alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de Iocuit; (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/soţ ia, 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 

ftur:i M a rca Nir. de buc ăţ i Antil de fubrietie Modul de Johndirc 

2. Bunuri sub forniă  de meta ăe preţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colecţii de artă  şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrinioniul cultural naţional sau universaj, a căror valoare 
însumată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiireiit dac ă  ee se află  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

rieri! sră 	 , 	V1orei etiit ă 	- 

111. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 

r: Juiiu Ini 	1 	Dt 	ltnt c ă lrc ca re 	 V()lina 	 , 
ttraiji.ui ţ  J 	in.tjin:t 	 ivaa in 
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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, dac ă  valoarea însumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

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

- ittu tiu curc udnii iiitreui 
şi udrcu uccNtciu 

1i ţ 1I —VValutit Deschis în uii iil SoiJ/vuloure lu ii 

*catego,.iile  indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de irniesti ţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor dedara cele afere,tte am,luijiscal anterior) 

2. Plasainente, investi ţii direete şi îinprumuturi acordate, daeă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

Lniiteut tit1u/scietateaiîn  cre persoqmte 
uctionur sati usoei1t/heHeflcj4r de îtn ţ ,jt 

,. 	, Nurnă r &etit1tiri! 
cotadeptiripre 

Vaioarea toal ă  lazi 

*calegoriile  indicate sunt (1) hărtii de valoare del•ii  ute (itivri de stat, certijicate, obligaţiurn); (2) 
acliuni sau părţi sociale în socielăţi comerciale; (3) înipruinuturi acordale în nume personal. 	- 
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3. Alte 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 str ăinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui terţ, 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 străinătate. 

(re(Iit()r Con(ractat îu anul 	cadent la Valoarc 

WÎkJ 2o/ ooc  ________  

VL Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi coinerciale, regii autonome, companiilsoeietăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheătuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror vaăoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

( ln 	ri 	ILrat 	initut 
ur.nituIui 

nurncIe 	dres 
SrlLiu1 pretJtObiituL 

generator (Ie venit 
enituI 	nuil 

încasat 

1.1.Titular 

1.2.Soţ/soţie  

1.3. Copii 

*Se  exceptează  de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale prirnite din partea r2idelor de gradul I şi al tI-lea 



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 şi complet ările ulterioare) 

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

(inc il i 
. 

iliiit VCI)ltUI 	
sursa vcn 	 rv itiilti: 	 ciciul prcit!ObiccIu1 	Vcn ii uI ii ut1 
I1tlID 11 )di C 	 ttOl di init 	iui 

1: Venituri din slarii 	 :.  

1.1. Titular 	 ________________________  

U  
1.2. So ţlsoţie  

1.3.Copii  

to ... 	 . 	

42.. 
Z. Venttz i dzn actzvzt ăţi independente  

2.1.Titular  

2.2. Soţlsoţie 	 . 

*-j 
3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4 Veniiuri_JiizizvesIi%ii 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5., Venituri din.penii 

5.1. Titular 

5.2. So ţIsoţie 

6 Penitu; z dzn ac[zviz ăţ z 

6.1. Titular 

6.2. So ţ/soţie 

iii(ei buzurI!Ă r. 



Sursil 	 i i u l ui 	 Serviciul prestat/obiectul Venitul anual 
Cine a reaiiiat venit 

incsat 
7 Venzlu; z dzn p; emzz şz dznjocurz de noroc 

7.1. Titular  

7.2. Soţlsoţie  

7.3. Copii  

& Venzturi c/zn atze surse 

8.1. Titular  

8.2. Soţlsoţie  

8.3. Copii  

Prezenta declara ţie constituie aet public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data coinpletării 	 Senin)ura 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

SubsemnatullSubs nata, 	\Je 	(fF tkO 	 având funcţia 
de 	la 	

, 
CNP 	,domiciliul 	 ,/2 	 /e&, 

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

t.oii tl 	IU IilOil ItII Ot.iiti(i t.OflilFil ik iornpanliM)Lit.ti ţ 1 fl iioii ă li in.titu ţ ii &IL crt.tiit gruptiri (k 
interes CC()f1011iIC. prectun 	i rncnihru în aocia ţ ii. Fundu ţ ii 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - 

sau ulteorgun i/u ţ ii neuernajnentu1: - 

Nr. de părţ i 	Valoarea totală  a ., 
Calitatea deţinuta 	sociale sau 	parţilor sociale  

 de acţiuni 	şi/sau a acţiunilor 
1.1 

iie ineîâbru  ni (erganelêWè 	 şi crntri1 aW societăţilor coi 	ule 
eg1lk)r autonome, ale companiilorlsoci ţilor naţioi41e,. ale institu ţiilor dL credit, ale grupurilor de interesl  

ecoaouic., Ie 	 fr oai ncgurn*menta1e: 	 ______ 
Unitatea 	

Calitatea deţinată 	Valoarea beneflciilor - denuinirea şi adresa - 
2. 1...... 

3 Culitatcidcniemhru  

3. 1...... 

4 ( 111 ite i tic ini rn bru îii oranIé i (, ofl(Iuc rt. 	1(1 m initi aic .i t. ontrol r tri Iuitt. sau n. rc tribu ik 
(le ţ .tnUti In ijdruI 	 politztc fInLţrt tJt. ţ iniiti ş i denumirep ,,pairtidttlui pc 

4.1 	 / .-.. 

( onti ick IIIt. lii.i 	lc do 	 JIiI iJ it. i It)fl.Iilt, fl ţ  t J Ul id t. i t.o1iU1tifl l . l &ivik 	ih ţ in 11 tê )t i ufl itc 
î,i ticriil ic in lini ţ tiil 	crcitir i luiiciiilor, rn ind il 	iu 1&.niiut ţ ilor iilhlni IiFI iiit -, itv tlt l i liiiittiJ (1t. 
,l tl 101 il 	i ( II 	loIllUI ? ţ \tcrnc 01 l iii&liti )tL (,U .)ci(ti(l t.UI1l i & IJIt. (1.1 . ))il il (lt. sfat sau uiitit 	i IIUI 	tc 
acttori tr niaioiifr/ininoritur 
5.1 Bcœficiawldecontract: numele, 	Irisa 	Fuccduran 	Tipui 	Da 	Dcata 	Va1cotia 
piiiume1a şiacsa 	 ccotiattă 	caafost 1 contitu1ui 	îudiciii 1 coi-Émdub 	totalăa 
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- 

denurniia şi înaedinţat contiactului contiactului 
adsa coniiactul  

TtuIar 	. 

Soţ/e 	. 

Rudedegîdu1 Ia1etitu1anjlui 

Societăţi cn1ePcioană fizică  
autoii2a1ă/Asoci4 iimiIia1e!Cabinete 
înddua1 cabeaciaie, soc 
civleposia1esauciiciviIe 
profismalecuraTundmhnuUacw 

nguznn / Futx1aţii/AsociaiiZ  

Prin rude de gradul 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, 

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

Prezeaita leclaraţie constituie act public şi răspunl potrivit Icgii peaiale pentru inexaetitatea sau 
caracterul incoaiiplet aI datelor inenţionate. 

Data conipletării 
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