
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 , având funcţia 
de 	r S 	CY-r)Q Covt= la 	 C 7 1  
CNP 	T/,/ 2 	3omiciiiui 	ţ-cL 	 cit . 	 , 	. 

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

* 1) Prin familie se în ţelege soţul/soţia ş i copiii af1aţi 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, 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 şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartarnent; (2) cas ă  de locuit; (3) casă  de vacanţă ; (4) spaţ ii comerciale/de 
produc ţ ie. 

*2) La Titular se rnen ţionează , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţui/soţia, copilul), 
iar în cazui 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 înmatricul ării, potrivit Iegii 

Natura 	 Marca 	Nr de bucăţi Anul de fab iai 	Modui dcdohnt1ire 

2. Bunuri sub formă  de naetale preţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colecţii de artă  ş i 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional 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. 

Descriere suina r ă 	 aiiJ dobândirii 
	

Vloarea estiniată  

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

Natura hunului 	1 	Da1i 	Proazaa t. ă tre cie s- i J 	1 w iii i 
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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 institu ţii f1nanciare din străinătate. 

Institu ţia tare admanistrează  
• 	

• ş i adresa acesteia 	• 

Tipul 
.. 

Vaiuti 
• 	 . 

Dcsehis în anul 
: 	 :.: 	 ,• oki/a1oaie la it 

. 	 ... 	 . 

*categoriile  indicate sunt: (1) cont curent sav 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 dircctc 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. 

Einitenl tit1u/societaea în care persoana este 
c-tiona r sau a%ocaat/beneficlar de ainpruanut 

.. 	. 

l ip1lI 
Nuanăr de titIur•ii 

cota cle particapare  
. 

Ik)it( ă  tOtâ h 	t ii 

*calegoriile  indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titiitri de stat, certcate, obligaţiirnz); (2) 
acţiuni sau ,părţi sociale în sociefăţi comerciale; (3) împrurnvturi acordate în ;iume personal. 
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3. Alte 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 ă inătate. 

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

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

NOTĂ : 
Se vor declara înclusiv pasivele fînanciare acumulate în str ăinătate. 

Credator Contrctat în aaul atient Lâ V1oare 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau stră ine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

Ci rie r r. ă lizt 	cnitul ursa venitului: 
numele, adre 

serviciul pctt/ObîccluI 
- 	 .ner llor it 	tnit 

-- 	Vcnitial iiiuii1 

îait i 	it 

1.1. Titular - 

1.2. Soţ/soţie  

1.3. Copii  

exceptează  de la declarare cadow-ile ş i trataiile uzuale prirnite din parzea rudelor de gradul i şi ctl 11-lea 

El 



vII. Venituri ale declarantului ş i ale membrilor să i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ările ş i compietările ulterioare) 

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

. 

Cine a rea1iat 	enitul 
Sursa venitului: 
numele, aclresa 

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit 

VÎiitu1 anual 
incasat 

J. Venituri din salarii 

1.1. Titular  

& 7 
1.2. Soţ/oţ ie  

___ r 

. 

1.3.Copii  

2. Venituri din activil ăţi indejendente. 	 . 	 . 	
• ..:. 	

• : 

2.1. Titular  

2.2. Soţ/soţie  

3. Veniiuri. din_cedareafolosinţei.bunuriior 	 •• 	• 	 • 

3.1. Titular  

3.2. Soţ/soţie  

4. Venituri din investijii 	• 	 .... • 	 • 	 •• • 	 • 	 • 	 •• 	• 	

• 	 • 	 • 

4.1. Titular  

4.2. Soţ/soţie  

5 Venituri din pensii  

5.1.Titular  

5.2. Soţ/soţ ie  

6 Venitui i din actn,ilăţi agri ole 

6.1.Titular . 

6.2. Soţ/soţ ie . 	 • 
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Cine a r.eahzat vena 
. 	

. 

tul 

	

. 	 . 	 . 

; Sursa venitului: 
Nume, adresa 	. 

Serviciui prestat/obiectul
.  . . 	 . 	 . 	 . 	 . 

.generator de veiiit 	. 

Veraitul anual 
incasat .• 

7. Venituri dinprernii şi dinjocuri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. Soţlsoţie  

7.3. Copii  

8. Venituri din aite surse 

8.1. Titular 

- J1 
8.2. Soţlsoţie  

8.3.Copii  

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

Data completării 	 Semnătu 

a ~- - ég îl. Q~ If 
................. 
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E
atul/SuJ?sc 

de (JY 
CNP ,A  

ta, Subse 

 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

t1 
1 	I 

,domici1iu1 	 • / 

având funcţia 

(J 

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

1 Asociat sau ac ţionar Ia soeietăţi comerciale, 	ompanii1socaetăţ i ii4 ţ louale, anstitu ţii cle credit, grupura de 
interes econoniic, precuni şi nieinbru în asociaţia, fundaţai sau alte organiza ţii neguvernamentale  

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - 

Calitatea de ţinuta 
Nr. de părţ i 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea total ă  a 
. 	. parţilor sociale 

. şI/sau a acţiunilor 

1 . 1......J,. 	 cp ,. 	j  

2. (i1ititea de njenibruîn organele de conducere, administrare şi coutrolale societăţilor coniereialc, ile 

rgu1oi au ăononie, ak eonipaaiii1or/ocietăţi1or n ation ile, ale in.titu ţaa1or de credit, ale tyrupurilor de intercs  

onoini, a1e asociaţailorsau fuiiJHlor oriak altor orgaanzii nurniinenta1e 	- -- 

Unitatea 	 . 	•. 

	

Calitatea deţinuta 	Valoarea beneficiilor 
- denumirea şi adresa - 

2. 1...... . ______________________  

3. (itat 	de ineanbru îii carutasoeia ţii1or profesia1e 	sindiet1c 	. 

3. 1...... 

-t. 	Ca1iti tci 	Jc 	uieni l)ru 	Îfl 	orane1e 	Ic 	coiiducerc, 	H1 fli iil itra rc 	si 	coiitrol. 	rctri bii ite 	i 11 	iicrel ribii ite, 

cleţinute îiicadrul paa ttdioi io1atae, funcţaa  deţinuta 	a deniainirea paa tidulua politic 	 - 

4.1...... 

5.e oiitracte anc1uav cele de asistentă  juradică , consult an ţă  juridacă , consultaiaţă  şa ca ale, obţanute ori aflate 

în lerulai e în tunpul cxt i citări funcţiiloi, rnandate1r 	au dciniutăţ i 1or pul)1ice faiiaritate de ia bugetul de 

stt, local ş i din fondiira eterne ri ncheiate 0societăti eoincrciale ai eapitat de stat s au iiiide tatu1 este 

tionarnajoritar/zninor1tai  
Beneliciatul  hisiia Pruceduraprin T1 Da Dra Valoaia 

	

contnt 	catafost 	conbucului 	hdieieii 	conti]ui 	iota1a 
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denurniîea ş i încîedinţat conllactului coniiactului 
adtesa coniiaciul  

Tilular 	. 

Soţsoţie 	. 

Rude de gadul jl)  alelitulanjlui 

Societăţi comeiia1e/Persoană iizică  
autorizată/Asociaţii âmilialeïCabinete 
individuale, cabinete 	societăţi 
civi1eptfesiona1e sau soci ăţi civile 
pifesiona1ecu tăspunde limitatăcate 
desi şoarăpiiadeavocatOtganiza ţii 
nevemamenia1e/ Fundaţii/Aciaţii  

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

soţul/soţia ş i rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar ă  contractele 
societăţ ilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreun ă  cu soţul/soţia şi rudele de gradul I de ţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor. 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor meu ţionate. 

Data completării 	 Semnătura 

................ 
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