
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnj\'f?, 
de 1-Nzec;t::i)-t:.. la cs? ~ - t!C'_<;; -· 

, având funcţia 

CNP ', domiciliul ~~ , 
7 -/ 

' cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
~ f ·1· I) d . ~ I că împreuna cu ami ia eţm urmatoare e: 

* J) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

*Categoriile indicate sunt : (l) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă ; (5) alte categorii de terenuri 
:travilane, dacă se află în circuitul civil. 
*2) La "Titular" se mentionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 

r în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

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

Adresa ua zon:a coia
•rte 



* Categoriile indicate sunt: (I) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; ( 4) spaţii comerciale/de 
producţie. 

*2) La "Titular" se menţionează. în cazul bunuri lor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

li. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

,, . 
tur . farea . „. d uciţ1 Anul def abricaf I . odul d tlobiliclire ·~ 

------~ 
~ 

~ 

~ 
~ 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 

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 dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

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

Natura bunului Data Persoana c:hre care s-a Forma 
Valoarea înstrăinat instriiinărli înstrăinat înstriJnirii 

-

-----
~ 
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IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

lusti ţi rare administf zi I J c t to anul J 
o 

T pul* a ata D Sold ''·âloare la si adr~D ac~steia I I o 

-

-------
.....--

~ 
/ 

/ 
/ 

/ 

*Categoriile indicate sunt: ( 1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2 ) depozit bancar sau 
echivalente; ( 3) fonduri de im•estifii sau echivalente, inclusiv f onduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (.~e vor declara cele aferente anului.fiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Tipwt* Uari/ Valoarea_.. 

*Categoriile indirnte sunt: ( 1) hârtii de mioare de(inute (l itl11ri de stal, cert{ficate, vhliga(iuni): ( 2) 
acfi1111i sau părţi sociale in societâ{i comerciale: ( 3 ) iinprumuturi acordate in nume p ersonal. 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an : 

······· ······ ··· ·· ······· ·············· ····· ····· ···· ··· ···· ··················· ····· ··· ·· ······ ······················ · . ··············· .. 
..... . ········· ··· ······· ·· ······· ·· ··· ···· ······ ....... ..... ...... ...... . ....... .... .... ... ... ··· ········ ··· ··· ·· · ·· .. .............. . 
..... ···· ····· ·· ·· ··· · ················· ·· ···· ·· ·· ···· ······ ··· ··· ··· ··· ·· ··········· ···· ···· · ·· · ... ·· ····· ····· ·· ····· ·· ······ ····· ····· 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate . 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate 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 străinătate . 

~ 

I ("redit r ntr etal m 11nu · ·ad t \aleett 

hll- eJ?tfJ4 <Z/)~1 <U „ LJ(ff) rJ{!-

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

Cfnea lizat V nitul 

1.1 . Titular 

I .2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

ervidul prestat/O iectal 
enerator de l 1t 

•se exceptea::.ti de la declarare cadourile şi trata(iile u:::.uale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea. 
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. . 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate . 

C'ine a realizat nnitul t 
Sursa venituluf: Serviciul pr tat'Obiectul Vealtal anual 
numl'lt\ 11dresa 2eaerafor de venit 

' ~ tataHt 
J. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

S;: v-a4-:i~ 1 ?--6-u C:, !J.J'I ~ I ---~ 1-t{. 'Lrf-
1.2. Soţ/soţie ' 
~ - . J,J/J) U<.. #IU.4:l ,A Î A-A./. ? .---

/ '] noP 'Pl- .,._"V , ,_ 
1.3 . Copii I 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1 . Titular 

2.2 . Soţ/soţie 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
-

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4. Venituri din investi/ii 

4. J. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii 

5. 1. Titular 

5 .2. Soţ/sotie 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

5 



. - - ,, - ., 
Sia ·rului: 

~ 

Sen·iriul prestat/obfedul Venlhd CinL> a naJiznt vruitul 
• vc 

Nume, adresa , eenerator de venit _ ÎIHCah;lf 

7. V enitun· din premii şi din jocuri de noroc 

7. 1. Titular 

7.2 . Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 

8. I. Titular 

8 .2. Soţ/soţie 

8.3 . Copii 

~rezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
:aracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnătura 

~~ .. ~~ .. ~ ..... ... . . . 
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SubsemnatuVSubse~~ 
de _t_~ 

CNP · 

DECLARATIE DE INTERESE • 

, având funcţia 

cunoscând prevederile art. 292 din Codu] pena] privind faJsuJ în dedaraţii, declar pe propria răspundere: ' 

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, c-0mpaniîlsoc~etăţi ,naţional~ instituţii 4e credit, grupuri de. 
interes economic, precum ~i membru în asociatii. fundatii sau alte orrutnizatii neeuvernamenta}e: · ·. 

Unitatea Nr, de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 
de actiuni şi/sau a actiunilor 

Ll. „ ... 
/ 

~ ----- ./ 
/ ./ 

---- /V / 
/ 7 ~ 

-
. . 

2. Calitatea de membru în ~rgapeJe de c9~<ţucere, ~dmimst~r.~ şl_ contro.I ale societiţilor ţOJ11ercWe, ·'ale· . 
regiilor autonome, 8;fe ~o~PiJW1'-.Qr/sotjetiţilor~:Ji.~ţiq~aJ.~, ale, in_stittţAA~~ de '.c~.~~u, ale grup~filq~{~ inţtfeş 
econoi:iii ale asoclatiilor sâu fui( da 'ilor orUlle âltor or ailiza . D ' ' ve~aineiitale: ' ; ' :·/' ·.;. •· .. : ''. 

Unitatea 
- denumirea i adresa -

Calitatea deţinută 

2.1. .. . „ 

3. Calitatea de membru îli cadrul asociaţiilor pfofesionJlle şi/sau sindicale „ . 
3.1. . .. „ /"' z 

I. Calitatea 
letinute în cadr ul 
·.I .. „ „ 

z 

Valoarea beneficiilor 

neretribuite, 

--- --- ·---- ·-------- ---·--··- -
-------·---



5. Contracte, incJusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridica, consultanta şi civile, obţinute sau aftate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de Ja bugetUI :·d~ · 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul e~te 
acţionar majoritar/mJnoritar: 

1nstituţia Procedura im Data Vahirea 5.1 Bereficiarul de c:crimrt runek; ca ma:t:niă: aneam Tlp.11 in:hcierii Ihma 
~derumirea ş OOrecxi reurureaşi îrmdiri;al ca1trcdlllui crrâroctuJui k:tllăa 

OOre;a cootr.dul 
c:mtra:tului cxJiJa::tu1ui 

Trtular . .... „ .... „„ 

~~ 
~~ . . ... „.„ ... ~ ~ 

/ 
Rl.rle de gTaiul I I) ale titu1arului 

/ 
V 

·· ·· ······ ·· 

Societm canercia1e!Pera:mă fizică 

/ ~ MriaţiifumiliaJe'C:bnere 
.irxtividlak; cOOinete a500ate., &ridăţi 

· civile µofesicmlesau ~civile 
~ru ră<p.nbe li:mimlăcare 
desfăş oă pofesiade avcx:a/~ 
,_,,, 1110~'~~(1 

IJ Prin rude de gradul J se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă . 
2l Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarnlui de contract unde, prin calitatea detinută titularul 

, ' ' 
:oţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5.b. Nu se declara contractele 
ocietatilor comerciale pe actiuni la care declarantul împreuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de 
·% din capitalul social al societalii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor. 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
aracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Sem ni 
; 

... „i.1„.r2..f .. ld. .......... . . .......... ..... . 
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