
DECLARATIE DE AVERE 
2c0U 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 , având 
functiade 	_la 

4 	 • , CN? - 	domiciliul 
J]112 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul iî declara ţii, declar pe propria răspundere 
ca împreună  cu fami1ia de ţin următoarele: 

I. Bunuri imobile 
1. Terenuri 
NOTA: 	• 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Adresa sau zona Categoria* Anul .. 
dobandirii  Suprafata • Cota-parte Modul de 

 dobandire  
Titularul 

C&OJi 2o•f /ţ2_ .  ______ ________ 

OK 

T.  

cn . Ş 2 j ], Cv. -rc 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciude apa; (5) alte categorii de 
terenuri extravilane, daca se afla in circuitul civil. 

2. Cladiri 
NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele af1ate in alte tari. 

1 t Adresa sau zona Categoria* 	Anul .. Su 	 Modul de 
prafata Cota-parte 	 Titularul2)  

dobandirii 	 dobandire 

2 	 • 	( JC- 

* Categoriile indicate sunt: (1) apartaruent; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacanţă ; 
(4) spatii comerciale/de productie. 
Prin familie se în ţelege soţuLsoţia i copiii af1aţi în intreţinerea acestora. 

2) a ,Titu1ar se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, 
copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor. 
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11. Bunuri mobile 
1.Autovehicule/autoturisme, tractoare, maini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport caf 
sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii 

Natura Marca 
. 	

. Nr. de buc ăţi Anul de 
fabricaţie 

Modul de 
dobândire 

fT 

ÀCO 

2.Bunuri sub formă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă  si de cult, colec ţii de artă  si 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare 
însumată  depă ete 5.000 de euro. 

NOTA: 
Se vor menţiona toate bunurile afIate în proprietate, indiferent dac ă  ele se afl ă  sau nu pe teritoriul 
României la momentul declar ării. 

Descrieresumara 	l 	Anul dobândirii 7 	Valoarea estimată  

111. Bunuri mobile, a c ăror valoare depaseste 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile înstr ăinate în 
ultimele 12 luiii 

Natura bunului 
instrainat 

. 	.. 	Persoana c ătre care 	 ... Data instrainarii 	 Forma instrainarii s-a instrainat 
Valoarea 

IV. Active financiare 

1. Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire, 
inclusiv cardurile de credit, daca valoarea iînsumat ă  a tuturor acestora dep ă ete 5.000 de euro 
NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau institutii financiare din strainatate. 

Instituţia care administreaz ă  si adresa 	Ti ul* 
acesteia Valuta 	Deschis în 	Sold/valoare la zi

anul 
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* ategorii1e indicate sunt: 
(1) cont curent sau echivalente (inclusiv card 
(2) depozit bancar sau echivalente; 
(3)fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisterne cu acurnulare 
(se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

2. Plasamente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dac ă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturor 
acestora depă ete 5.000 de euro 
NOTA: 
Se vor declara inclusiv investi ţiile si participările în străinatate. 

Emitent titlu/societatea in care 
persoana este actionar sau 

asociat/beneficiar de imprumu> 

. Tipul* Nr. de titluri/ Cota 
d • 	 e participare 

Valoarea totala la zi 

- -• 

* Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare detinute (titluri de stat, certifcate, obligatiuni); (2) 
actiuni sau parti sociale•in societati comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal. 
3.Alte active produc ătoare de venituri nete, care însumate dep ă esc echivalentul a 5.000 de euro pe an: 

NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele aftate în str ăinatate. 

V. Datorii 

Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui tert, bunuri achizitionate în sistem leasing i alte 
asemenea bunuri, dac ă  valoarea însumată  a tuturor acestora dep ă ete 5.000 de euro 

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

Creditor 	 Contractat În anul 	Scadent la 	Valoare 

. 	 - 	 • 

vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă  din partea 
unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societati na ţionale sau 
instituţii publice româneti sau str ăine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele 
decât eele ale angajatorului, a e ăror valoare individuală  depăş eşte 500 de euro * 

. 	 . 	 . 

Cine a realizat venitul 
. 	 . 	Serviciul Sursa venitului: numele, 	 • 

prestatlObiectul 	Verntul anual incasat 
adresa 

generator de venit 

1.1.Titular . 

1.2. Sot/sotie 
-J 

..•- 	 - _____________________ 

1.3.Copii  
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* Se exceptează  de la declarare cadourile si trataţiiie uzuale priniite din partca rudelor de gradul I si al 
II-lea. 

VII. Venituri ale declaiantului si aie membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 22712015 privind Codui fiscal, cu modific ările i completările ulterioare) 
NOTA: 
Se vor declara inciusiv veniturile provenite din str ăinătate.  

.
Sursa venitu1u: numele 	

Serviciul 
Cine a realizat venitul 	

adresa 	
prestat!Obiectul 	Venitul anual incasat 

generator de venit  

1. Venituri din salarii  
1.1.Titular  

1.2. Sot/sotie  

1.3. Copii  

-T 
2.Venituri din activitati independente  
2.1.Titular  

2.2. Sot/sotie  

Serviciul Sursa venitului: numele 
Cine a realizat venitul 	

adresa 	 prest0bitu1 	Venitul anual incasat 
generator de venit  

3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor  
3.1. Titular  

3.2. Sot!sotie  

4.Venituri din investitii  
4,1. Titular  

4.2. Sosotie  

5.Venituri din pensii  
5,1.Titular  

5.2. Sot!sotie  

6.Verrituri din activitatiagico1e 	 . 

61.Titu1ar 	 . 

6.2. Sot/sotie  

ri 



7.Venituri din premii si din jocuri de noroc  

7.1.Titula r 

7.2. Sot/sotie  

7.3.Copii  

S. Venitjri din alte surse  

8.1. Titular  

8.2. Sot/sotie  

8.3. Copii  

7 j TPT 

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

Data completării 

tj 
Semr 



DECIJARATIE DE INTERESE 

SubsemnatuLSubsemnata, 	J(O51- 	 ., avnd fiipct cle 

la 	- J 	CCi1 	 , CNP 
domiciliat in_(Yi 	 _ T_C 	_ 	 - e_J_ u_  % 
cunoscand prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere: 

1. Asociat sau actionar Ia societati comerciale, companîi/societati nationale, institutii de credit, grupuri de interes 
economic, precum si membru in asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale:  

Nr. de parti 
Valoarea totala a partilor 

Unitatea - denumirea si adresa - 	 Calitatea detinuta sociale sau . 	. 	. 
sociale si!sau a actiunilor 

de actiuni 

2. Ca1itatea de membru in organele de conducere, administrare si control ale societatilor comerciale, ale regiilor 
autonome, ale companiilor/societatilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale 
asociatiilor saufundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:  

• 	 . 	. 	 . 
Unitatea - denumirea si adresa - 

. 	• Calitatea detinuta Valoarea 
beneficiilor 

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale: 

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite, detinute in cadrul 
partidelor poiitice, functia detinuta si denumirea partidului politic: 

4.1..... 

5. Contracte, iuclusiv celc de asisteuta juriclica, consultanta juridica, coiisultanta si civilc, obtinutc ori aflate in 
derulare iu timpiil eccrcitarii fuuctiilor, mandateior sau demiiitatilor publice fivantate Je Ia bugetul Je .stat, local 
si Jin fonduri exterue ori iucbciate cu societati coinerciale cu capital dc stat sau aande statul este actionar 
anajoritar/mino ritar  

. 
insututaa 

Procedura 
. . 

.1. Benefîciarul de coutract: contractanta: pran carc a . Tapul Data . 	. 	.. .1)urata Valoarea 
nuanele, prenumele; . 	. deaaumirea si fost 

. 	. 
. 

coutractului 
incbeicraa . . coutraetulan totala a • . 

denuanarca sa adrcsa adrcsa 
iucrediiatat coutractului contractului 
con tractiil 

Titular  

ot/sotie 

Rudederadaai1)a1e  

Societati •.. 
coanerciaîe/Persoaaaa fizica  
autorizataiAsoeiatiî 
faaniliale/Cabinete .- - 
iiadividuaIe cabinete 
ăsociă te, societati cîvîle 
profesionale sau societati . -----------__------------- 
civiie profesiouale ca 
raspundere iimitata care 
(iesfasoara profesia Je 
avocat/Organizatii 
neguvcrnaaneutaie/Fuudatn/ 
Asociă tii2) 

)Priurude de gradul l se intelege jarÎi pe Iiaiie ascecadeaita si copii pe Iiaaîc descendeuta 
2)  Se vor Jeclara uumeie deuunairea si adresa heaaeficiaraaiui de contract unde, priaa caîitatea detinuta, titularul, 
sotul!sotia si rudeie de gradul 1 obtiu eontracte, asa cuna sunt defiaaite Ia pct. 5. Nu se cieclara contr ăctele societatilor 
conaerciale pe actîani Ia care deciaraaatui inapreuna cu sotul/sotia si rudeie cle gradul l detîn mai putiu de 5 11/o clin 
capitaiul social ai societatii, iudiferent de modul de dobaaadire a activaaiior 

Prezenta declaratie constituie act public si raspund potrivit Iegii penaie pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al 
datelor mentionate. 

Datac9mplet ării 	 Sematiiia 
OIV 


