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DECLARAŢIE DE AVERE 
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Subse9cAnatul/Subsrmata, 	CP,I 	Ai /d?.-CĂL_  r4/-- --.------- 	, având functia 
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CNP 	 , domiciliul kt`. ---r_.Ă....-4-c—(' /  
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul 1n declaratii, declar pe proprie r ăspundere 

că  Impreună  cu fami1ia 1  detin următoarele: 

*1) Prin familie se inţelege soţul/soţia ş i copiii aflaţi 1n Intreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

I. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 'in 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 afl ă  in 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 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: () apartarnent; (2) cas ă  de locuit; (3) casă  de vacan ţă ; (4) spa ţ ii comerciale/de 
produc ţ ie. 

*2) La Titular se rnen ţionează , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţ ia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i nurnele coproprietarilor. 

11. Bunuri inobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma ş ini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatricul ării, potrivit Iegii 

Natui a Marca Nr de bucăţ i Anul de fabi icatie Modul k dobândare 
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2. Bunuri sub form ă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colecţii de artă  ş i 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare 
însnmată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă  ele se af1 ă  sau nu pe teritoriul României 

Ia momentul declarării. 

111. Bunuri mobile, a c ăror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 
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IV. Active financiâre 

1. Conturi ş i de1)ozite bancare, fonduri de investi ţ ii, forme echivalente de economisire ş i investire, 
inclusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea însumat ă  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau instituţii financiare din stră inătate. 

Institu ţia caie adininistreată 	
Ipul 	Valuta Deschis în anul 	Sold/-~,,aloare la 71 

ş i adresa acesteia 

*categoriile  indicate sunt: (1) cont curent sau ecliivalente (inclusiv card),• (2) depozit bancar sau 
eclivalente; (3) fonduri de investiţii sau eclzivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anterior). 

2. Plasamente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dac ă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile 5i participările în străinătate. 

-- -- 	 - 	 -----1 

1111 iluiit lillii.s 	ciii 1e 	în cre persoa llit ustc 
. 	 . 	 . 	... cţionai s u asoclal/beuefic,ar de iniprumul 

.. 

l 
Nii n 	r 	1u iitluri, 	. 

 .. 	 liii tOtI 	Li 71 
- 	 - 

, 

*categorii e  iiidicate swt (]):hârtii  de valoare deJiiiut (titluri de stat, certţicate, ob?igaţivni; (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi coinerciale; (3) îrnprumuturi acordate în nwne personal. 
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3. Altc active producă toare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.()00 de euro pe 

::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::: 

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 dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăinătate. 

caintj 	 Valoarè 

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 căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

. 	 . 

( 	 iiic 	rciIii:it veiiitiil 

1.1.Titular  

u i.i venitului: 	ervicinl ţ)rctIttObiectUI 
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1.2. Soţ/soţ ie 

1.3. Copii  

*Se  excepteaz ă  de la declarare cadoui-ile şi trataţiiie uzuale j91-imite din partea rudeioi- de gradul 1 şi al JJ-[ea 



VU. Venituri ale declarantului ş i ale nembrilor si de familic, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ă rile ş i completările ulterioare) 

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

Cine a 	ealiiat venitul i 
Sursa venitnlui: 
numele, adresa 

Serviciul prestat!Obiectul 
generator dc venit 

Venitul anu ă l 
incasat 

1. Venituri din salarii  

1.1.Titular  

cnz ____________  

1.2. Soţ/soţie  

1.3. Copii  

2. Venituri din aclivit ăţi independente 	. 

2.1. Titular  

2.2. Soţ/soţie  

3. Venituri diii cedareafokisînţei bunurilor  

3. 1. Titular  

3.2. Soţ/soţie  

4. Venituri diii investi ţii 	.. 	 . 	 . : 	 • 	 . 	 .. . 	 : 	 _____________ 

4. 1. Titular  

4.2. Soţ/soţie  

5 Venituri dznpenii  

5.1. Titular  

5.2. Soţ/soţie  

6 Venilui i d117 actiwlă i  

6.1. Titular  

6.2. Sosoţ ie  

y 



Sursa venitului: 
Cine a realizat venitul Nume, adresa 

rviciul prestat/obieetul 
oenerator de venit ,,, 

Venitul anual 
ineasat 

7. Veniiuri din premii şi din joeuri de noroe 

7.1. Titular 

7.2. Sot/sotie 

7.3. Copii 

, 
8. Venituri din alte ,s'urse • 

8.1. Titular , 

8.2. Sot/sotie V77/ 
8.3. Copii 

_/7/ţ/'-/'  ,77-''' 
Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 	 Semn ătura 
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oyeţp.p2.2-,,g 
DECLARAT1E DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata,   având  funOia 
de 0.19  	ia Ce9/Y 7 	, 

CNP 	 , domiciliul ţ e  

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

1.. Asociat sau ac ionar la.societă ti comerciale, companii/societati, , 	. 	. 
Interes economicprecurn şi membruIn asocia ii, fundatii 

Unitatea — denumirea şi adresa—  

na ionale, institirti1.de .. 	„ 	. 
sau atte organiza n neguvernamentale: 

. 
părţ i 
sau 

de acţiuni 

credit, grupuri de 

Calitatea de ţinută  
Nr. de 
sociale 

Valoarea total ă  a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 
Ll 	 

/ . Calitatea de membru in orginele de conducere, adMmistrare si control ale societ ă tilor comerciale, ale 
retidor autonome, ale companiilorisociet ătilor naţienale, .ale instituţiilor de credit, ale ..),11.1purilor de interes 
economic, ale asociatidor Mill flInchniilor ori ale iltor or;..,, ă ni şatii neguvernament Ile: 

Unitatea 
—denumirea şi adresa — Calitatea deţinută  Valoarea beneficiilor 

2.1 	 

1/777V: 	: a:.,-. 1 
_V 

att sinuleale 3. Calitatea de membru in cadrul isocittiiilor profesionatesusi

3.1...... 	 .7' / 

777-  
4. Calitatca de mumbru în oranele de conducere, administrare ş i control, retribuite şau nerelribuile. 

I /1 ■.tinn-1-n 	 fnrţv!ti•A iJs.-1- irarrikă  

'. S 	'---",>  

.5. COntracte, inelusiv cele'de asis'i -CU ă 'juridica,:eOttsultan ţă  , uridieă, consultairta si civile, obtffiute 
tu'derulare iri.'timpul exereit ă rii ftineţfilOr, 	t'lattelntelor sati'derrinit ăţdOr pu <bliCe t'inanta ţe'Cle la . 	, 	, 	, 	. 
Stat, lOcal ş i ditt fouduri C`3, I e r n e ori inclieiate cu; societ ăţi coinerciale en: ,capital de stat sUi ţ  unde , 	. 	› 	.. 	 , 
2cttoliar. mailx ritar/miu,oritar: 

ori atlate bu;.;erUl de 
statul este, 

Valoarea 
totalăa 

5.1 Beneficiamidecornact:numele, 
prenumele/denumilea şiadresa 

Instituţia 
contractanta.' 

Proo2duraprin 
careafost 

Tipul 
conradului 

Lha 
ineheierli 

Durat 
contractului 



CO:1112C13.1iLLI 	 COniraCil1k1 	. 

adresa 	conIracid 

Thular ............... 
i
, 

SoVsoţie. ... .... ....... 

............ 
Rude de gadul I I)  aletikalarului  

777-?------'  Societali comerciale/ Persoană 	 că  
autorizată/Asociaţii familiale/Cabinete 
individuale, cabineteasociate, societ ăţi 
civile profesionale sai i sociffiţi civile 
profesionale cu răspundere limitatăcare 
desraşoarăpro&sia de avocat/Organizaţii 
neguvernamentale/Fundaţii/Asociaţii2)  

/77 
I)  Prin rude de gradul I se inţelege părinţi pe linie ascendentă  ş i copii pe linie descendentă . 
2)  Se vor declara numele, denumirea ş i 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 deciarantul impreun ă  cu soţul/soţia i rudele de gradul I de ţin mai puţin de 
5% din capitalui social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor. 

Prezenta declaratie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate. 

Data completării 

, 2o/9 
Semnătura  
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