
DECLARAŢ1E DE AVERE 

	/CJ'  P‘ ,02.Wf 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de 	  

„ având functia 

CNP   , domiciliul  
. 	 1 	

.  

k, 	  

cunoscand prevederile arr. 292 din Codul penal ,:ivind falsul in declaratii, declar pe proprie r ăspundere 
că  impreună  cu familia l)  detin urmă toarele: 

*1) Prin familie se inţelege soţul/soţ ia ş i copiii aflaţi in intreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

Atirea 	tu lona CalegorLi' 

, -- 

Autti 
tlulAn•iril.:. 

Suprafu ţ .,1 
Cuta- 
parte 

Mutiul tie : 	...... 
•dobândire 

TUularul 

;—' 

„--"7  

//- 

* 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  in circuitul civil. 

*2) La "Titular" se men ţionează, In cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), 
iar in cazul bunurilor 1n coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

N 0 TĂ  : 
Se vor declara inclusiv cele aflate In alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: (]) apartarnent; (2) cas ă  de Jocuit; (3) casă  de vacan ţă; (4) spa ţ ii cornerciale/de 
prod uc ţ ie. 

*2) La tTitular se men ţ ionează , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularui, so ţul/soţ ia, 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 înmatriculării, potrivit Iegii 

Natura Marca Nr de bucăţ i Anul de fabricaţ ie Modul 1e dobândire 

2. Bunuri sub form ă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colec ţii de artă  ş i 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul culturai na ţional sau universal, a căror valoare 
însumătă  depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor men ţioria toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă  ele se af1ă  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

l)evriciu 	ii mir nti l dobâiidirii 	 Va1orci etimată  

111. Bunuri iriobile, a căror valoare depăşeşte 3.00 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstră inate în 
ultimele 12 Iuni 

iiî blJfll!J*• 
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îustijiijri 	: 	
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Iv. Active financiare 

1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri cle investi ţii, forme echivaiente de economisire ş i investire, 
inciusiv cardurije de credit, dac ă  valoarea însuniată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inciusiv cele aflate în b ănci sau instituţ ii financiare din stră inătate. 

Institu ţ ia CIIC aclministreaza 	
Tipu1 	1 VaJuta 	schis în anul 	Sold/vaioaie la ii şi adresa aecsteia 

*categoriize  indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalenie,• (3) fonduri de investijii sau echivalente, inclusivfonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anterior). 

2. Plasamente, investi ţii directe 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. 

1m1(lI1Iill/)(letateaJiaL1ILp(.1( 	i 	i -  
. 	 . 	 l ipnl 

•\uni iidetifluri 
. 	. 	 ilirea totaki ki 	i 

cutt1cp,cipc 2  

Categoriile indicate sirnt: (1) hârtii de valocire défi, ute (titluii de stal certiicate, obligaiiuni)T (2) 
acjiuiii sav părţi sociale în societăţ i comcrciaie; (3) îrnprumuivri acordate În rnime personal. 
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3. A]te active produc ă toare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentnl a 5.000 de euro I)C 
axi: 

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 achizi ţionate în sistem Ieasing ş i alte 

asemenea bunuri, dacă  valoarea însumată  a tuturor acestora depăş eşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acurnulate în str ă inătate. 

Creditor 
	

Contractat în anui J 	Scadent la 	 Valoar 

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/societăţi naţionale sau 
institu ţii 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 * 

( i n c a iea 1 i t 1 v cn iI u l 

1. 1. Titular 

Suianituiui 
ni,meh., ai(IJi i 

ericiulpietit/()bicctnl 	1 	tnituI 	iii ii 
generatordc veuit 	 in. iit 

1.2. Soţ/soţie - -• 

1.3. Copii  

- 

*Se  exceptează  de la declarare cadcuriie şi irata;iile vzzialepriinile dinpariea rudelor de gradul işial 11-ea 
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VI. Venituri ale declarantului si aie membrilor să i de familie, reajizate în ultirnul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 cJin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modifică rile ş i compietă riie uiterioare) 

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

Cine a realizat veaitul 
Sursa venitului: 
numele, adrcsa 

Serviciul prestat/ObiectuTl  
generator de venit 

Venitul anual 
încasat 

1. Venitwi din salarii  

1.1. Titular  

1.2. So ţlsoţie 

1.3. Copi i 

2. Vetiituri din activităţi independene  

2.1.Tituiar 

2.2. Soţ/soţ ie  

3. Veiituri dincedaieafolosinjei btnurior 	. 	. 	. 	 . . 	. 	. 	. 	. . 

3.1.Titular .. 

3.2. Soţ/so ţ ie  
ţ  

4. Venituri din invesii ţii 

	

	 .• 	. 	. 	 . 	. 	. 	 . 	. 	________ _______ 

4.1. Titular  (... .., __ 

4.2. Soţlsoţie  

5 Venituii dinpemu  

5.1.Titular  

5.2. Soţ/soţie  

6i.Titular  

.... 

6.2. Soţlsoţ ic ______________________ 

. 	. ...... 

•1 ___________ 
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Sursa venitului: 
Cine a realizat venitul 

Nume, adresa 
Serviciul prestatlobiectul 	Venitul anual 

Denerator de venit 	Incasat t,, 
7. renUuri din premii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titular 

.------ 
..---) 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii .,.. 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 

/ 
8.2. So ţ/soţie 

. . 

8.3. Copii 7 
, 

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

Data completării 

(06; 	ZCP/9  

• 	
Semnă t42ţra 



91/0 .  e2 m1.9 
DECLARATIE DE INTERESE 

Subsemnatulişun, ata, 	Z–P, Y- 	(<-/--/Y2/ 6:::(---- , 	, având func ţ ia 
de (-)0,4,"2„.(6L"Z__ 	,43-c(*fg-ĂzilP ,, 	la 	/P-..., ~h1"--  5-"-&7_,f 1  	,•  , 
CNP 	 ., , 	 • , 	, domiciliul '"«.-d—a«:',, 

 .. 
, 1  	, 

cunoscând prevedeĂile art. 292 din Codul penal privind falsul isn declaratii, declar pe propria r ăspundere: 

1. Asociat Sau actionar la societ ăti comerciale, coMPanii/societ ăti , 	 ‹, 
interes eConoinic, precum,si membra in asOciatii, funda ţiisauaJteoganua ţnnguvernanaentalv 

, , naţionale, 

Calitatea de ţ inută  

institutii de 

Nr. de părţ i 
sociale sau 
de acţ iuni 

credit, grupuri de _ 
: 

Unitatea 
– denumirea ş i adresa – 

Valoarea total ă  a 
părţilor sociale 

ş i/sau a acţ iunilor 
1.1...... 

,... Calitatea de membru in organele de conducere. administrare si, control ale societă tilor comerciale, ale 
regiilor autonottie, ale compauiffOr/societtilor ihttiomile, ale institutiilor de credit, ale gruput ilor de intere 	' 
economic, ale -:isocia iilor 	.11 ftmdatiilor ori :Ie -111toi -  orgt nizatii neguvernamentale: 	 , 

Unitatea 
– denumirea si adresa – Calitatea detinută  Valoarea beneficiilor 

2.1 	..„---,.._ • 

7.11 '.f11!1j11^. 1.fI■ 
- r  

3.1...... 

4. Calitatea 	de 	ntentl)ru 	îll 	(1/". .,,:1111•IC 

detinuteln ca,drul partidelor poittice, 
4.1 	., 

Cle 	(1)11(111CCI. C. 	ali 111 illi'Nirare 	ş i 	control, 	retribuite 	sau 	nerclribulte. 
functia detinuta st‘deaurnirea partiduitn,patitie  

, 	< 5. Contracte; inciusiv cele de ăsisten 
1n de'rulare iti <tbni;til exercită rii , 
stat local si 'iliwfondur1 esterne 
...ik't,tta.t- majorital-/r4inOritar: .  
5.113meficiaruldecontractnume1e, 
prenumele/denurniPeasi al -esa 

a juridică' 	, considtă nţă  
funcţiilor, mandatelor 
bri incliciate cu 

Instiluţia 
conttactantă: 

societă ti cornerciale , 

Proceduraprin 
cawafost 

juridică , 
sau`deninităţ11r 

edusultau ţă  si civ ă le; 
‘PubliCe finan ţate 

eu - capital de stat 

obtinuie 
de la 

Sau,unde,statul , 

Durat 
con~lui 

ori aflate 
Intgett1'<d 

-este ' 

Tipul 
col,ractalui 

Data 
incheierii 

Valmea 
totală  a 

1 



, 	 contraci.tilu'l 	 , 
acira 	contraclul ' ■ 

TilliJar ........., ..... 

Soţ/soţie ............... 

_ 

Rude degradul I » ale titularului 
............ 

Societăţi comerciale/Petsoană  fizică  
autorizată/Asociaţii familiale/Cabinete 
individuale, cabineteasoci.e, societ ăţi 
cle profesionale sau sociedti civile 
pro&sionale curăspundeie limi(atăcare 
desfaşoarăprofesiadeavocat/Organizaţii 
neguvemamentale/Fundaţii/Asociaţi 

Prin rude de gradul I se inţelege părinţi pe linie ascendent ă  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 şi rudele de gradul I ob ţin 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 i rudele de gradul I de ţ in mai puţin de 
5% din capitalul social al societ ăţii, indiferent de modul de dob ăndire a acţiunilor. 

Prezenta declara ţie constituie act public si răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării Sem n ătj<J1  
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