DECLARATIE DE AVERE
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având functia
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1 C, ,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind faisul in declaratii, declar pe proprie r ăspundere
că impreună cu familia l) detin urm ătoarele:
*1) Prin familie se Inţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi 'in Intreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile
I. Terenuri
N 0 TĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n alte ţări.
Adrea Nau iona
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Modul de

1 itularn I

•dobâtkdire

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dac ă se afl ă 1n circuitul civil.
*2) La "Titular" se men ţionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul),
iar 1n cazul bunurilor 1n coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor.

2. Clădiri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări.
Adrea ,;,:tu ionu

7 f--(1(A (A JP(C , Ow( ,PFŢIffC1-5

PR 70,i3L&A-, Alg 5,

,.

C0t2-

\_11111

( :11 `1lla*

#.10:bâncliAi 'S'uP " Li ţa ' parte

.2,00 6

g:-/Fit,

11-2)

M011111

de

Obiidi,6‘

e-v---c,

I . i tolu rur

/7,2

0-ibit."0 -------

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă de locuit; (3) casă de vacan ţă ; (4) spaţ ii cornerciale/de
producţ ie.
*2)
rnenţionează, în cazul bunuriior proprii, nurnele proprietarului (titularul, soţulisoţia, 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 înmatriculării, potrivit Iegii
Natuta

Nr de buc ţi

Marca

AnuI de fabi Icaţie

Modul de dobânc1ir

2. Bunuri sub form ă de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de cult, colec ţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOT Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă ele se afl ă sau nu pe teritoriul Româriiei
la momentul declarării.
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111. Bunuri mobile, a c ăror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi buiauri imobile înstr ăinate în
ultimele 12 Iuni
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Iv. Active financiare
1. Conturi şi depozite baucare, 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

NOT Ă :
Se vor declara inciusiv cele aflate în b ănci sau instituţii financiare din str ăinătate.
Illâitutia eare adiniuistreaz ă
şi adresa:acesteja . :•

Tipu1

Valuta - ______________
Dechis în anul
____
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*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 anuluijîscal anterior).
2. Plasamente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de pia ţă însumată a tuturor
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate.
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*Categoriiie indicaie szmt: (1) hîiiii de valoare de%inute (fitluri de stat, ceiiJîcare, ohIigaţiurn); (2)
ac%izmi sau pârţi sociale în socielăţ i coinerciale; (3) imprzunuturi acordate în nume personai.

3

3. Alte active procluc ătoare de venituri nete, care însurnate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în str ăinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achizi ţionate în sistem Ieasing şi alte
asemenea bunuri, dac ă valoarea însumat ă a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăinătate.
Creditoi

(

untiactatîn anul

Scadentla

Valoaze

Ci

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, companii/societ ăţi naţionale sau
institu ţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
inc

i rci lit: ă t vetiitu l

Sizr:z cnitului:
nuinele. :ă (1rci

Serviciul prestat/Obicctul
generator de ciiit

Venitul aii tiil
inciit

1.1.Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

_-

-

*Se excepteaz ă de ia deciarare cadourileşi trataţiile uzuale prirnite din partea rudelor de gradul Işi al 11-lea
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vII. Venituri ale declarantuiui şi ale membrilor să i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ă rile şi completă rile ulterioare)
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate.
Sursa venitului:
numele, adresa

.

Cine a reaizzat eiiitu1

1. Venifuri din salarii
1.1.Titular

J

Servicini prestat/Obiectul
geaerator de venit

QfJi__

_&,1

______________ ________

prr

1.2. Soţ/soţie
1.3. Copii

_______________________
_________________

2. Ve;iituri din aclivităţi independente

:

:::::

3 Venztui z din cedareafolosinjei bunui zloi
3.1. Titular
3.2. So ţ/soţie
4.. Venituri din invesliţii
4.1.Titular
4.2. Soţ/soţie

5 Venztu7zdz1ipn5l1
5.1.Titular

5.2. Soţ/soţie
6 Veniturz diii activil ăţi ag; ;col
6.1. Titular
6.2. Sosoţie

•.

•

.•. • •

.:

•

.

Venitul anual
incasat

.

Sursa venitului:
Nume adresa
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular
Cine a realizat venitul

Serviciul prestatiobiectul
generator de venit

Venitul anual
incasat

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 si r ăspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men ţionate.
Data completării
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DECLARAT1E DE 1NTERESE
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cunoscând preVederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declara ţii, declar pe propria r ăspundere:
1. Asociat sau ac ţionar la sodetăţi comerciale, companii/societ ăţi naţidnale, instittrtii de 'credit,.grupuri de
interes econornic, preeum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organiza it neguvernamentale:
Nr. de p ărt-i — Valoarea total ă a
Unitatea
Calitatea detinut ă
sociale sau
părtilor sociale
denumirea şi adresa
de actiuni
şi/sau a actiunilor
1.1......
-

-

C:.ilitatea de Inernbru in orffande de condueere. adMinistrare ,,i control ale societ ătildr cdmerciale„ a e
regiilor autonome. ale companillor/societatilot na0onale. ale institu ţidor de credit., alugru pll rdor de interes
' ecouomic, ale asociatiilor Nau fundatiilor ort ale altot- organiza it neguvernanontale:
Unitatea
Calitatea deţinuta
Valoarea beneficiiior
- denumirea şi adresa 2.1
'------'

autatea ue inemoru in caortil asoetatmor protemonate şvsau stnateale
3.1......

4. ( 'Illitate:.1 de merabru in orgauele de coaducere. ',ultitittistrire ş i control, retribuite sau neretribuite,
detinute 1n ea4rull partide...lot - ,,polltlee, tuuelia deţimiţ k„şi den,fitikirea partidultil politie
4.1
\....._____

'... .,. Contracte, inClUsiv cele de asistent ă juridiCă , conSultanta jut idieă . cdnsaltan ţ a sl eivile, obţinute ori allate
1n deridlare în ii!npifi e:xercităril furieţiîlor, nrtand,a - elor s:.itt deMnita ţilor piiblice fimmţate de la=bugetal. 'de
stat,
1deal
ş i,. eţ irl
stbit'duri exţerne ori r-i.elţeia,te ca :sOCiet ăţ i ComerCiale 'eu capital de stat sat unde statuf este
.
, . ,
.
actionar .inajoritari:juinorit ' -:›
5.1 Beneficiarul decontract numele,
Institutia
Proceduraprh
Tipul
Data
Durata
Valoalta
prenumele/dalumirea şi adresa
cate afost
confrailui
incheierii
contraclulu
tot,q1ă a
coalractanta.:

denunti= şi
ackesa

,

'incredintat
contiactul

contradului

,

'

conlractului

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

.

.

Soţisoţie -. ... .- .. -.
-

-

-

Rude de gradul I i) aletikilarului
............
Societăţi cometuiale/ Persoană fizică
autorizată/Asociaţiifamiliale/Cabinete
individuale, eabineteasociate, societăli
civile profesionale sal i sociel4i civile
profesionale curăTunclere limitatăcare
desfaşoarăprofesiadeavocat/Organiza ţii
neguvemamentale/Fund4i/Asociaţii2)
1)Prin rude de gradul I se Inţelege p ărinţi pe linie ascendent ă 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 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar ă contractele
societăţilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantul Impreun ă cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societ ăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor.

Prezenta declaraţie constituie act public si r ăspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men ţionate.

Semnătura

Data completă rii
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