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DECLARATIE DE AVERE 

Subseatu1/Subsennta,J/LW T/TI 	 având 
functia de _VL( 	o (t( 	 _ la 
CIf 	(7 	,(,9AZ, 	6. 	 CN? 	domiciliul 

.-. 	 - 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind a1su1 i declara ţii, declarpe propria răspundere 
ca împreună  cu fami1ia deţin următoarele: 

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

l 

	

nu 	 . 	 •. 	i Adresa sau zona C ategoria* 	Suprafata Cota-parte Modul de 	Tiwiaru 2) 

	

[ do:bandirii 	 dobandire  

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

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

Adresa sau zona Categorla* Anul .. SuprafataÈj-,parte Modul de 	Tituiaruii2) 

	

dobandirii 	dobandire

/ 9ţ 	 .  

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacanţă ; 
(4) spatii cornerciale/de productie. 
Prin farnilie se înţelege soţul/soţia. i cpiii af1aţi în intreţinerea acestora. 

2)  La ,,Titular se mentioneaz ă, îri cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, 
copilul), iar în cazul buuri1or 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 bucati 	Anul de 

  fabrica ţie 
Modul de 
dobandire 

/72 ___  

y e 

2. Bunuri sub formă  de metale pre ţioase, 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 aflate în proprietate, indiferent dac ă  ele se af1 ă  sau nu pe teritoriul 
României la momentul declar ării. 

Descriere sumară 	 Anul dobândirii 	Valoarea estimat ă  

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

Natura bunului .. instrainat ,.. 
. 	 . 	 Persoana c ătre care l 	.... 

	

Data instrainarii 	 FOrIXIa instrainarii- __2Valoarea---- .__- —s-a-r inat  

Iv. Active financiare 

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

Instituţia care administreaz ă  si adresa 
acesteia 

Tipul* Valuta Deschis în 
anul 	

Sold/valoare la zi 
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* Categoriiie indicate sunt: 
(1) cont curent sau echivalente (inciusiv card); 
(2) depozit bancar sau echivaiente; 
(3) fonduri de investitii sau echivalente, inciusiv fonduri private de pensii sau aite sistei.T.e cu acumulare 

(se vor deciara cele afe -ente anuiui tîscai anterior). 

2. Piasamente, investitii ciirecte si împrumuturi acordate, dac ă  vaioarea de piaţă  însumată  a tuturor 
acestora dep ă ete 5.000 de euro 
NOTA: 
Se vor declara inclusiv investi ţiiie si participările în străinatate. 	. 

• 	• 	
• n care 	1 imitent titiwsocietatea

/ 	
i 	 . 

persoana este actionar sau 	Tipul* 	Nr. de titluril Cota 	Valoarea totala la zi 
asociat/benetîciar de imprurnuC 	. 	 de participare 

* Categoriile indicate sunt: (l) hartii de vaioare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) 
actiuni sau parti socialein societati comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personai. 
3. Aite active produc ătoare de venituri nete, care însumate dep ă esc echivalentul a 5.000 de euro pe an: 

NOTA: 
Se vor deciara inclusiv cele atîate în str ăinatate. 

V. Datorji 

Debite, ipoteci, garanrii ernise în benefîciul unui ter ţ, bunuri achizitionate în sistem leasing i aite 
asemenea bunuri, dac ă  vaioarea însurnată  a tuturor acestora dep ă ete 5.000 de euro 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de vaioarea de piaţă  din partea 
unor persoane, organizatii, societ ăţi cornerciale, regii autonome, cornpanii/societati na ţionale sau 
instituţii publice rornnesti sau str ăine, inclusiv burse, credite, garan ţîi, decontări de cheltuieli, alteie 
decât cele ale angajatorului, a c ăror valoare individual ă  depăşeşte 500 de euro* 

1.3. Copii 
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* Se excepteaz ă  de 1a declarare cadourile si trataţiile uzuale prirnite din partea rudelor de gradul I si al 
I1-lea. 

VII. Venituri ale declarantului si ale mernbrilor săi de faniilie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(jotrivit art. 61 din Legea nr. 2271201 5 privind Codul fiscal, cu modific ările si completările ulterioare) 
NOTA: 
Se vor declara inclusiv venituriie provenite din străinătate. 

• 	 Serviciul 
. 	. 	Snrsa venitului: numele, 	

.ectul Cine a reahzat venitul 	 prestat/Obi 	Venitui anuai incasat 
adresa 

	

_____ _____________________ 	generator de venit 

1. Venituri din salarii  

1.1.Titular  

1.2. Sot/sotie  

• e  

1.3.Copii  

2.Venituridinactivitatiindependente  

2.1. Titular  

12-2. _Sot/sotie  

. 	Serviciul • 	• 	• 	iSursa venitului: numele, 	/ . 	 • 
Cine a realizat venitul 	 restat, Obiectul 	Venitul anual incasat 

adresa 
generator devenit  

3.Venituridincedarea folosinteibunurilor  
3.1,Titular  

3.2._Sot/sotie 	 _•• ••• 	 __________________ 

4._Venituridin investitii  

4.1. Titular  

4.2._Sot/sotie  

5. Venituridin pensii  
5.1._Titular  

5.2. Sot/sotie  

6.Venituridin_activitati_agricole  
6.1.Titular  

6.2.__Sot/sotie  

Il 



7. ridinpremiisidinjocuridenoroc  
7.1. Titular  

7.2. Sot!sotie  

8. VenIttri din alte surse 	 . 	 . 

8.1.Titular____________  

8.3. Copii  

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

Data completării 

Seinnătura 



/ANEXANr.2 
AR 

DECLARATIE DE JNTERESE 

SbsernnatuVSubseta 	 , aand funia de 
. 	, CNP.. 	... , 	 flf1iat in 	......................... , cunoscand prevederile art. 292 

din Codul penal privind fal1ii in declaratii, decLar pe propria raspundere: 

J 1. Asociat sau actionar la societati coinerciale, conipaniiisocie ţati nationale, institutii de credit, grupuri de interes 
economic, precuin si ineinbru in asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernainentale: 

Unitatea - denuinirea si adresa - 	 • 

Nr. de parti Valoarea totala a 
Calitatea detinuta 	sociale sau 	partilor sociale siisau a 

de actiuni 	actiunilor 

2. Calitatea de niembru in organele de conducere, adininistrare si control ale societatilor comerciale, ale regiikr 
autonome, ale companiilor/societatilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes econoinic, ale 
asociatiilor sau fundatiilor ori alea1tor organizatilneguvernatnentale: 

. 	. 	 Calitatea 	• 	Valoarea Unitatea - denumirea si adresa - 	 • detinuta 	 beneficnlor 
2.1 ..... 

1 3 Calitatea demenibru iu cadru asociatiilor profesionaie siisau sindicale: 
3.1 .,... 	. 

14. Calitatea de membru in organele de conducere, adininistrare si control, retribuite sau ueretribuite, detinute in 
cadrul partidelor politice, functia •detinuta si denumirea partidului politic: 	• 

14 .1 ..... 

5. Contracte, inclusiv cele de asisteuta juridica, consultanta si civi1e, obtinute sau aflate in derulare in tiinpul 
exercitarii functii1or, mandatelor sau deznnitatilor publice finantate de ia bugetul de stat, Iocal si din fonduri externe 
ori incheiate cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este actionar inajoritar/ininoritar: 

Procedura Institutia 	l 

5.1 Benef1ciarul de contract: 	lcontractanta:rin care aITIPUI • 	Data. 	Durata 	Valoarea 
lincheierii 

Iuil 	
.IcontractuIuitotala a numele, prenumele/denumirea si adresa ldenumirea ifost 

si adresa 	lincredjnt9ti c0nt1tl1  1contractuluij 	. . 	1contractui  

iiituiar  
Sot/sotie 	 • 	 • 	• 
Rude de gradul 1) ale titularuiui 	 • •• • 	• 	

• 

Societati comerciale/Persoana fizica 
autorizata/ Asociatii fainiliaie/Cabiuete 	, 
individuale, cabinete asociate, societati 
civile profesio.uale sau societati civile 
profesionale cu raspundere Iimitata care • 
desfasoara profesia de 
avocat/Organizatii 
neguvernamentale/FundatiVAs ociatii2  

Prin rude de gradul I se lntelege parinti pe Iiuie ascendenta sl copil pe Unie descendenta. 
2)  Se vor declara numeie, denumlrea sl adresa benefcfaru1ul de contract uiide, prin calitatea detinuta, titularui, sotulisotla si rudele de gradul l obtin 

contracte, asa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară  contractele societ ă oilor comerclale pe acoiunl ia care declarantul fmpreun ă  cu soDul/soDin 
Di rudele de gradui I cleOin mai puDfn de 5 % din capftaiul soclai al socfet ă Dli, lndiferent de modul de ciobăndire nI acDiunllor. 

Prezenta declaratie constituie act public si raspund potrivit iegii penale pentru inexactitatea sau caracterul incompiet 
aI dateior mentionate. 

Data coinp1 ţarii 	 Semuutura 
................... . U.. 	 ............. 

) 


