
e 9 w,  -, P, ( e, ~,Yf 

DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	\JJ/21 A-i/9  \I(OI?J C4 //-j,4 b - 	 , având funcţia 
de 	 la 	ţ;j- 	Ţ /CAhjJL. 	C-CÂ 

CNP 	r()/ 	o 	, domiciliul to Q , 	 c u 	jj, ? fT 	,&)i, 5 

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

*1)Prin  familieseîn ţelege soţul/soţ ia ş i copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

Adresi sau zona  

dobaaduu. 
.uJ)J ţ i 

Coti- 
 par(e 

Modu:iIe 
.• 

dobajrc  

,. 

l itularu l 

\ 

* 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 ş i numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări. 

Adra saii 	on i (.at(()1 ii 
Anul 

dQbnd1In 
Suprafa ţa 

Cota- 
parte 

Modul de 
dobandire  

2) I itularnl 

1 



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de Iocuit; (3) cas ă  de vacanţă ; (4) spaţ ii comerciale/de 
producţie. 

*2) La 	se men ţ ionează, 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 şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatricul ării, potrivit Iegii 

Natura 	 Marca 	NI debucăţ i Anul de fabi iLaţ ie 	Modul kdobândire 

2. Bunuri sub formă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă  ş i 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. 

l)cscriere suni r uu1 dobândirii Vu1ui rci uti rnat 

\\ 

\\\ 
\\ 

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

Natura buiu1 u Dat i 1ui soaia că trc care s-a 	j Foi iiia 
Vaoaiea ,. 	.. anstrainat  

\ 	 \ 	 \ 



Iv. Active financiare 

1. Conturi şi 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 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele afate în b ănci sau institu ţ ii fnanciare din străinătate. 

Institu ţaa Lare adaninistrează 	Tipul 	iJuta fleschi îI1 anul 	So1d/ aloai e la zi 

*categoriile  indicate sunt.• (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (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, investi ţii direete şi împrumuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile ş i participările în străinătate. 

Elnitent tit1u/societatca in care persoana este 
. 	 .. 

actaonar sau asocaat/beneiiaai 3e )mprumut 
Tapu1 

Nunr Ie titluri! 
eotade participare  

. 

iloarea..cta1a la ti 

\ 

*categoi iiIe  indicate sunt: (1) 1iâitii ae valoare deţinute (titluri de staI, certJicate, obiigaţiunz); (2) 
ueţ iuni sau pări sociale în societăţi co;nerciale: (3) îrnpruinuturi acordate în izmne 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 str ă inătate. 

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. 

Creditoi 	 Contl4ctat Îfl 4nul 	Scadent.la 	 VaJoare 

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, companiilsociet ăţi naţionale sau 
institu ţii publice româneşti sau stră ine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro * 

( 	iri. 	i i 111/ tt 	nitu( 
ţ enitulul ea ţ  ILluI pret itlObattul 

generator cle viit 
- 	enituI iiiu il 

\ 	 \ 

*Se  exceptează  de la deciarare cadourile şi trataţiile uzuale primite diiz partea rudelor de gradul I ş i al 11-lea 
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vII. Veuituri 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 ă rile ş i completările ulterioare) 

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

Cine a realizat vcnitul 
.. 	•: 	 : 

Sursa venitului: 
numele, adresa 	• 

., 
 

l S .erviciulpréstat/O .b. .iectul ~~ 

geuerator de.venit 
Venitulanual 

••.•. 	 . 

1. Venituri din salarii 

1.1.Titular  30 

1.2. Soţ/soţie V E L 	
. k 3 	_- /8 t 	O L 

1.3.Copii 

2. Venituri din activităţi independente  

2.1.Titular  

2.2. Soţ/soţie  

3. Venituri 	in cedareajblosinţei bunurilor 	\ 	 . 	.. 	. 

3.1.Titular  

3.2. Soţ/soţie  

4. Venituri din investi ţii 	 . 	 . 	. 

4.1. Titular  

4.2. Soţ/soţie  

5. Venituri diii pensii  

5.1. Titular  

5.2. Soţ/soţie  

6. Veizituri lin aciiviz ăţi aicol 

	

	 .. . 	.. . - 

6.1. Titular  

6.2. Soţlsoţie  



Cine a reahzat venitul 
Sursa venitului: 
N,irne, adresa 	

• 

l Serviciul prestat/obiectul 

l 	generator de venit 
J Venitul anual 

j 	încasat 
7. Venituri dinprernii 5i dinjocuri 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 declara ţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet aI datelor men ţionate. 

Data completării 
	

Semnâ~ura 



o/o,o. o1 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	\/J1IQ L(l i 	 , având func ţia 
de 	 Ia 	_) 	 UL 

CNP 	sI 	 , domiciliul tc2. 7 9Ţ O 	 3 
O? LT 

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

• 	, Âsocj.at sau ac ţionar (a societăţi comrciale, conpanii/socict ăţi naţionaic, institu ţii.:de credit, grupuri 
interes economic, preLuni şi inembru în asouaţii, funda ţiisaualte organiza ţii_ncguvernainentale 

ni a ea 
- denumirea ş i adresa - Calitatea de ţinută  

Nr. de părţ i 
sociale sau 

. 	. 

de acţiuni 

Valoarea total ă  a 
părţilor sociale 
. 	 . ş i/sau a ac ţiunilor 

2( a1ttca de nieinbru în organele de conduceie, administrarc 	i coutroi dv societàlihn LoineIutic,ale 
i cii1oa autononie, ale conipanu(or/societi ţ i1or na ţ ionale, ale initu ţ ia1oi dL uedit 	de 	riipuri1oi de intere 
vstJuUt1lJ, iIv 	 1flU1 	ttl i U1UU1IHJI l$LJ. t1t. itIU.$I U1 

Unitatea 
- denumirea si adresa - 

2. 1...... 

ur ţ I 

Calitatea deţinută  
J J 

Valoarea beneficiilor 

de iuembru .în .cadru1•.asociatii1o.r irofcsi 
	

sindicale 
3.1 

4 Calitatea de tncmbrii în uranele de conduccre, acirniuistrare i eontrol, retiibuitenu uerctribuite, 
(1eţinute în cad ri1 paatidelor politice, func ţia deţinută  şidenuinia ea partidului politic 	 -- 
4.1...... 

5. (oitrac1e, iie[usiv cele de asitea ţă  juridi 	 coiasu1tan ţi ş icivile,ob ţinute ori af!ate 
Îfl (leru!aIc Îi tinpu1 eeiut ă rii l cnlor, nttnclateloi sau derrnitilor pub]ace fiiin ţat de la bige1ul dL 

sttt, iocal ş i dau foiiduri externe oia incheiatt cu socict ţi cocicaa cu capalal dL stit sau iuide statul cstc 
ac ţioiiar 	 : 
5.1 Beiîciani1 deconirict nurnele, 	Insiituiia 	Prcoeduiaprin 	Tipul F Daîa 	Duraia 	Va1oai 
i:re1e/denuniiiasi adresa 	ceniictant 	I 	arafsî 	contiacîului 	încheeri 	contiactijiui 	titaiia 
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denurnirea şi încredinţat coritiactului contiactuiui 
adresa conttactul  

Titular............... 

Soţ/soţie............... 

Rude degiadul f aletitulanilui 

Societăţi comeria1e!Peioană Iizică  
aulorizată/Asociaţii imi1ia1etCabinete 

dividua1e, cabinete asociate, sOCiet ăţi 
civileplDfesionalesau societ ăţi civile 
profésionale cu ÈâTundere limitatăcare 
de şoarăprisiade avoOianizaţii 
nemameie!FundAciaţii2  

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

soţul/soţia ş i rudele de gradul I obţin contracte, a şa cum sunt definite Ia punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantul împreun ă  cu soţul/soţia ş i 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 legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 

.Q....25...... 

Semnătura 

C~~/ 
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