
DECLARATIE DE AvERE N'Q. v2.3/%~ oc Ja.t2 

tf/ ✓ J / c_ 	 având 
fuocjia dc 
	

L 
	

sa 

CNp :  _ _... ' 	_ domiriliul 

cunoscănd prevcdcrile arl. 326 din Codul p 
ca impreuna cu familia» de}in umt ătoarele: 

I. Bunuri imobile 
1.'1'crenuti  
NOTA:  
Se vor declara inclusivi cele aflate?n alte r3ri. ►' 

raspundare 

Adresa sau zooa Categoria• 
dobandi  Suprafata Cota-prte doodb 	Titularul'1  

/JRid,T/ ,  ;'T/sRT? L ?  tb 	/oo Ci43fl  

o, Ji,  iNrRFt/l  i ooa 	jtţ  c u yfl?Jz 	 F. 

• Categoriilc indicatc sunt: (1) agricol; (2) forestier, (3) intravilan; (4) Iuciu de apa; (5) alte categorii dc 
tcrcnuri axtm.ilanc, daca sc aNa in circuitul civil. 

2. Cladiri 
NOTA: 
Se vor declara inclusiv ccle aflate in alte tari. 

* Catcgoriilc indicate sunt: (i) aparbuucnr (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacanl3; 
(4) spatu comercialddc productic. 

tl prin familic se înlelege sojuUso{ia şi copiii aflati în intrepnerca acestora. 
~1  Ia „Titular` se menlioneaz3, in cazul bunuribr proprii, numele yroprietarului (titulanil, sotuUsotia 
copilul), i.•v in caatl bunurilor in coproprietate. cota-putc ş i numcic coproprietarilor. 



1!. Bunuri mobile 
l. Autovehicuje/autoturisme. (ractoarc. ma şini agrico1c şaiupc, iahturi şi altc jnijloace de ttnsport cc 
SUflt supvsc înmatricul ătii, potrivit Icgii 

Ntura 	 Maiva 	Nr. de bucăţi 
Anulde 

fabricaie 
Modulde 
dobodire 

$fln(R/d 	pr  - 

17tnci jefe )1 	eec  eP r i X4 ec- 	/ Zoo t2 ţF- 

2. Bunuri sub fortnă  de metak prc ţioaşc, bijutcrii, obicctc dc art ă  şi dc cult, colcCîii de artă  şi 
numişinatică, obiectc care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universai. a cărot valoarc 
însumată  dcpăşcş tc 5.000 dc euro. 

NOTA: 
Sc vor menţiona toate bunwilc af]ate în propxictate, indiferent dac ă  ele sc află  sau nu pc tcritoriul 
Roinâniei Ia momcntul declar ăjii. 

Descricresumară 	 Anuldobândirii 	Valoarcacstimată 	
j 

IIL Bunwi mobilc, a căror valoarc dcpascs(c 3.000 dc eum fiecar. şi burwri imobile înstrăinatc in 
ultimelc 12 luni 

Natura bunului 
înstrăiat 

Data însţrinării 
Pcrsoana către cai 

s-a instrinat 
VaOarCa 

 

IV. Activc finandarc 

I. Contuxj si dcpozite bancarc, fondwi de investitii, fonnc cchivalcntc de cconomisire si invcstirc, 
incjusiv cardurile de credit, daca valoarea iînsumată  a tutumr acestora dep şeşte 5.000 dc euro 
NOTA: 

Se vor declara inclusiv ccic aflaic in banci sau institutii financiarc din strainatatc. 

Instituţia carc administrează  şi adrcsa 	Tt 
accstcia 

Valuta 
Dcschis Ifl 

anul  
SoId/valoarc la zi 



• Categoriile indicatt tuut: 
(I) cont clnent sau echivalente (inclusiv card): 
(2)dcpozit bancar sau echivalente: 
(3) fonduri dc invcstitii sau cchivalente, inclusiv fonduri private & pensii sau alte SiStCflC CU acumuJare 

(sc vor dcclara celc afcicntc auului fiscaj anterior). 

2. Piasamentc, jnvestiii directe şi împrumuturi acordate, dacă  va1oara dc piaţă insuinatâ a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de ew 
NOTA: 
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participărilc în străinatate. 

Emitent titlu/societatea in carc 
este actionar sau peroana Tiput Nr. de tiduri/ Cota Valoarea totaia la zi 

xticipare  
asociat/benefciarde imp?umur . l s. 

* Categoiiilc indicate sunt: (1) hartii dc valoarc dctinutc (titluri de sta*, certifcate. obligatiuni); (2) 
actJuni sau pani sociajc in socictali comcrciale; (3) iinprumuturi acordate in numc personnl. 
3. Altc active produc1toare de venituri nete, carc însumatc dcp ăşcsc ccbivalentui a 5.000 dc uro pe au; 

NOTA: 
$e vor dcclara inclusiv cele aflatc în străinatatc. 

V. Datorii 

Dcbitc, ipoteci, ganntii cmise în beneciu1 unui terţ, bunuri achizitionate în sistem lcasing şi alte 
ascinenea bunuri, dacil valoarca însumată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 dc cwo 

NOTA: 
Se vor dcclara inclusiv pasivcic fuianciarc acumulatc în stijia*ate. 

VJ. Cadouri, servicii sau avantaje prixnite gratuit sau subvenţiona*e 14ă  de va)oarca de piaţă  din prtea 

unorpersoane, organinţii, socie ăţi conierciale, regii rnitonom; companiVsocicta*i naţionalcsau 
instituţii publice româneşti sau străine, !oclusiv burse, credite, garanţii, dccontări de cheltuieli, altcle 
dccât ccle alc angajatoruhsi, a căror valoarc individuală  depăşeşte 500 de euro 

Cinc a rea]izat ventul 
SUISa vezutulw: numele, 

adma 

Scrviciul 
prestat/Obiectul 	Vcnitul anual incsat 

 genentor dc venit  

11.1.  

1.2. Sot/sotie  

1.3.Copii  



• Sc cxccptcază  dc ia dec]arare cadouriie şi trata ţiilc uzuale primitc din partca rudclor de gradul J si al 
li-Iea. 

VU. Venituri aJc declarhntului si ale rncmbrilor s ăi dc familic, realizate în UJtimUI an fiscal închciat 
(potivit art. 61 din Lcgea nr. 227,201 5 privind Codul iiscal, cu modicări1e şi coxnpletănle uhenoare) 
NOTA: 
$c vor declara inclusiv vcniturilc provcnite din străinătatc. 

Cinc a rcaliiat vcnitul Sursa enitu1w. numelc, 
adresa  

Serviciul 
pcstaObiectul 

generatordevenit 
Veninii anual ncisat 

J 
l. Veniturj din salaii  
l.LTituiar eJ/fl 1 ĂfJ 	_________ 

12. Sotlsotie  

1.3. Copii  

. Vcoituri din activitati indepcndcate  
2.1. Titular  

.2. Sot/sotic  

Cine n rcalizat venitul 
Serviciut Sursavenitului: nuxncic, 	,rcstat/Obicctul miresa 

 
gcnerawrdevenit  

\nitu1 anu 	ricisat 

3. Vcnituri din cedarea fo!osintei bunurilor  
3i.Titular 1 

3.2. SoVsotic f 
. Venitri din invcstiti  

ţ.lfltular  

l.2.Soţ/sotje  

S. Vcnitwi diu pensii  
5.1.Titular  

5. Sotsotie  

. Vcnituri din activitati agricolc 
SJ.Titular J 
52. Sot/sotie  



ANEXA N, 2 

DECLAflATIE DE hNTERE$E 	Ăk 

. 	kllIst ._...L1..s2.! 	conouctudp n&re 
dia COdUI penl privkod ISb1 Ea dcclarti. dec ţsrw propra r*spuadere: 

l. Asocial flU actonSr ti SCet.ti cowcrclale, cOwpnWsocet.ti ntotilt, istZutii de credlt. npori de intertr 
econoloc, prccum şi membru la asocîatil. tundatii sati sUc orsakzstii neguyemamffltait: 

Nr. dc parti ţV.lo.rcs toti. a 
Uttea dcouzirca ş i adrcsa - 	 Cliatcs dctlnuta 	socialc u ps flilor sociaic sVsau 

dc ntiunl actiuuilor 
A. 

1. Cslta(e de socmbru ln orvnele dc conductrt, adnisrare si control lc soci 1tilorcomercik, le regiilor 
loomcslt tompnIor4ocktaior oatooae, ale iastjWtor de crcdt. sk gn.pofltorde internec000mk. sle 

l • 	v ţr.IJ . 	 • ........ - 	 .- 

Sc vrdcelr. oomcle. dcctln j gdru bc.cdcrl,I de cttncl ode, pflo cata dcaala, 	so(uNla sf rd* de &ndul l otlo 
t,i(g.n cuatdc1tSttl. pct. S Nu c dcchrt cootnctde.oddlCUqcoiertfak pe.Cl.S l. c.n4srnttUpno.ici,soIo 

irdSdegr.ds rdCE. &la &% dl 	 4fkn@tdc.duldc dtMr4insl.cCl..ir. 

Prczcots dttaraiIecoostitue sct public si r,tpuod potrtit flI pcoale pentni ixactitatea sa v canctervl incomplet 
sl diteţor mcntionstc. 

DsOmpkari . 	 Sc,natun 
.... ............. 


