
.CAATE DE AVEE 
	R. .2 3111'14- o 6,02,~)P 

Subseinatu1/Subsemnat 	 IvIA4 	 avnd 

funcţia de 	 G/&97_ 	 la 
o 	 • 	 . 	

• 	 domîciliu1 

• 	 &,/ ţ / ţ/q 	 7: 
cunoscând prevederile art. 26 din Codui penal privin1su1 iî declara ţii, declar pe propria r ăspundere 

ca împreună  cu fami1ia deţin următoareie: 

I. Bunuri imobile 
1. Terenuri 
NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele af!ate în alte ţări. 

A dresa sau zona Categoa
.
rdd

AnU1 
 . .. n obandirii 

• 

Suprafata Cota-parte 
2 Modu1 îe 	Titularu ) l 

dobandire 

J oo o2 	1/ 
• 	 O/ 5o 	•// Ăia 	- , 

j 	2o/9 5oo 	/7 -••• 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravi1an; (4) iuciu de apa; (5) alte categorii de 
terenuri extravilane, daca se af!a in circuitul civii. 

2. Ciadiri 
NOTA: 
Se vor declara inclusjv cele af!ate in aite tari. 

Anul Aaresa sau zona 	Categoria * 
dooandirii 

Suprafata Cotaparte 
Modulde 
dobandire 

2) 
1tUifl1i 

____ 

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacanţă; 
(4) spatîi comerciale/de productie. 

Prin familie se înţelege soţul/soţia i copiii aflaţi  în intreţinerea acestora. 
2 

La ,Titu1ar se mentionează,.în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotullsotia, 
copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cotaparte i numele coproprietarilor. 

1 

-, 

1 



. Bunuri inobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, rnaini agricole, a1upe, iahturi si aite mijloace de traflsport ca 
sunt supuse înrnatriculării, potrivit legii 

Anul  
atura 	• 	iarca 	Nr.debucat 	

fabricajie flulr 

 

2, Bunuri sub form ă . de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă  i de cut, colec ţii de artă  si 
nurnismatică, obiecte care fac parte din patrirnoniul cultuî -a1 naţional sau universaL a c ăror valoare 
însumată  depă ete 5.000 de euro. 

NOTA: 
Se or menţiona toate bunurilc afate în proprietate, indiferent dac ă  ele se află  sau nu pe teritoriul 
Rornniei ia momentul deciarării. 

1I. Bunuri mobile, a c ăror valoare depascste 3.000 de euro fîecare, si bunuri iiobi1e înstrăinate în 
ultimele 12 luni 

1V. Active fînanciare 

1. Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire, 
inclusiv cardurile de credit, daca valoarea iînsurnat ă  a tuturor acestora dep ă ete 5.000 de euro 
NOTA: 
Se vor declara inclisjv cele aflate inbancj sau institutii ±inanciare din straixiatate. - 

adininistrează  si adresa T  T IDeschis în 	• ipul* . Valuta 	 Sold/vaioareiazi. acesteia 	 I 	 anul _____ -- 	 .••• • 	...- 



. 	 .  

* Categoriile indicate sunt: 	 . 
(1)cont curent sau echivalenie (inclusiv card); 
(2)depozit bancar sau echivalente; 
(3)fonduri de investitli sau echivalente, inclusiv fonduxi private de pensii sau alte sisterne cu acumu1_are 
(se vox declara cele afe ~ente anului flsda1 anterior). 	. 

2, Plasamente, investiiii directe şi in~prurnuturi acordate, dac ă  v aloarea de piată  însumaiâ a tuturor 
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 
NOTA:.  
Se vor declara inclusiv investi ţiile si participările în sirăfnataie. 

Ernitent titlu/societatea in care  
persoana este actionar sau 	Tipb~l* 	~~Tr. de titluril Cota 	Valoarea totala la zi 

9~ 	c 	 n 

	

asociat/benef ciar de im ~~ ~ ~ ~t ~ 	 ° 	 ~ 
• de partic?pare 

 

* Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) 
actiuni sau parti soczalein societati coxnerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal. 
3. Alte active producătoare de venituri nete, care insumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe an: 
.....................................................,..............,....... 
NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele a#late în strâ.inaia.fe. 

V.Datorii 

Debite, ipoteci, gaxanfii eniise în beneficiul unui ter ţ, bunuxi achizitionate în sistem leasing î al$e 
asemenea bunuri, dacă  valoarea însumat ă  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de eurb 

NOTA: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăinatate. 

	

Creditor 	 1 Contractat in anul 1 	Seadent 1a 	1 	•laloare 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fa ţă  de valoarea de piată  din partea 
unor persoane, organizatii, societ ăţi comerciale, regiz autonom, cornpanii/societati na ţionale sau 
instituţii publice românesti sau străine, i.nclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele 
decât cele ale angajatorului, a c ăror valoare individual ă  depăşeşte 500 de euro* 

Cine a re ' 	~~rsa ~e~.i~1~ i: x~u~ele, 	
Serviciul 	 t  

	

alizat ven~tul 	s 	 prestat/Oblectul 	ilen~t~1 anuallncasa 
a.oresa genegator de v enit 

1.1, T~tular 

1.2. Sot/sot.ie 	 ~  
-     

~ 1.3 ; Copsi 	 ~ 

3 



* Se exceptează  de Ia declarare cadourile si trata ţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I si a1 
II-lea. 

VII. Venituri ale declaîantului si ale membrilor săi de faniilie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227i2015 privind Codui fiscal, Cu modicărîle i completările ulterioare) 

NOTA: 	 . 	 . 
Se vor declara inclusiv veniturîle provenite din str ăinătate. 	 . 

:..... . 	.:.. 	• 	. 	 Serviciul 
Cine a rea]izat venitul Sursa venituiui: numee, 	prestat/Obiectul I Venitul anual încasat 

adres generator de_venit 
1. Venituri din salarii  
1.1. Titular  

AIVO 

	

/&?Ă  A• S,9C ,e 	 t Ă&» 	__________ 

g.2. Sot!sotie____ 	 - 	 - 

 

1.3.Copii  

2.Venituri din activitati independente  
2.1 .Titular  

2.2. Sot/sotie 	 . 

Sursa venitulu. 	Serviciui 

	

: numele 	. 	 . Cine a realizat venitul 	 prestatObectui 	Venitul anual mcasat 
adresa 	 . 	 . generator de venit ____  

3. Venituri din cedarea foiosintei bunurilor 

14. Venituri dininvestitii 	. 
4.1 'TEtular  

4 .2.  

5.ţ Veniturî_din pensii 	 . 
1.Titular  

ot/sotie 

6. niidinactivîtatiagric 	 . 	
. 

2._Sot/sotie 

4 



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

Data compietării 

e— ătura 

r 



ANEXA Nr. 2 

DECILARATE DE INTESE 

Sb 	natUSse 	 vand functia 	 .. 

...... ,CNP .. 	 ....., 	 iiiat in....... cunoscand pree rile art.292 
dia Codul penal privind fa1uI ia declaratii, deciar pe propria raspundere: 

Il 	 1 

ociatsauctionariasocietaticomerciale,eoaipansocietati nationale, 

kconomic, precain si nabra i nasociatii, fnudatii sau alte organizati.i aeguveanocataltc: 

parti Valoarea tota!a a 
Unitatea deuumirea si aclresa 	 Calitatea detiauta 	sociaic sau partiior sociale si/sau a. 

de actiuni actiuniior 

2. Calitatea de mexrbru in organele de conclucere, admissistrare si control aie societatilor comes-ciale, ale regiilor 
antoaonoe, ale companiilor/societatiior nationale, ale institutiilor de credit, aie grxiiparilor de iateres econoinic, ale 
asociatiilor sau fuadatiiior ori ale altor orgauizatiineguveruameatale: 

. 	 lCa1itatea 	• 	 . Valoarea 
lnxtatea - deuumxrea ss ads-•csa 	 . 	 . detinuta 	 beneficiilor 

3. iitea deiuembru ia cadrulasociatiilor profésionale si./sau sindicaIe; 	• • . 	 . 

4.ţ a1itatea de menibru in organele de coaducere, adnxinistrare si control, retribuite sau ueretribuite, detiuute i.n 
ads-xiI partidelorpohtice, fuactiadetxnntasi denumxrea partsduiui politic  

5. Contracte, iaciusiv cele de asisteata juridica, coasultanta si civi]e, obtiaute san aflate iu derulare in tisnpuli 
exercitarii functiilor, aiandatelor sasx demnitatilor publice finantate de la bugetul de stat, local si din foudsss-i externc 
ori incbeiate cu societati coinerciale cu_capital_de stat sau unde statul este actionar majoritar/niinoritar: 

Procedura l 	
. 	 • 	 . nststutia  prin care a 	 . 	 i 

. 	 Data. 	• . 	 Valoarea 
5.1 Beneficiarul de contract: 	 • contractanta: 	• Txpul 	 . .. • Durata 

	

: 	
• 	 fost 	 inclsexerxi 

rn 	
•. 	 . totaxa a 

numele, preaumele/denaxrea sx adresa denuaiirea 	. 	 . 	 contractxxlux 	• 	 •.. contracsului 
xsxeredxntat 	 contractului 	• 	 contractulxiii 

sl adresa 	
• contractul  

Titular ..............  .___________ _________ 	 . 	 • 	 __________ ___________ 

Sot/sotie 	 , 	 • 	 ______ 

Rnde de gradul. 1) ale titularului 	 . . • 	 • 	 . 	 . 	 . 

Societati coxnerciale/Persoana fiziica 
autorizata/ Asociatii familiale/Cabinetc 	. 

individuale, cabinete asociate, societati 
civile profesionale sau societati civile 
profesionale cn raspundere iiznitata care 
desfasoara profesia de 
avocat/Organizatii 	 • 

neguvernameritale/Fundatii/Asoeiatii 2   
u Prin rude de gradul l se 1ntelge parintl pe Iinie sscendenta sI copil pe Iinie descendenta. 

Se vor declara numele, denuinlrea si adresa beneficiaruiui de contract unde, pr(n calitatea detinuta, titularul, sotul]sotia si rudele de gradui I obtin 
contracte, asa cum sunt definite la pct. 5. Nu se deciară  contractele soclet ă 011or comerciale pc acOiuni ia carc dcclarantulfmpreun ă  cu sooul/soOia 
Oi rudele de gradul I deOln niai puOin de 5 % din capitalul soclal a1 societă Oli, Indiferent de modui cle ciobndire al acDiunilor. 

Prezenta declaratie constituie act public si raspxsucl potrivit iegii penale pentru inexactitatea sau caracterul incoinplet 
aI datelor niesitionate. 

gr-P 7P zaF ~ 

- 	- 	------------- 	

-• 	 I 


