
DECLARATIE DE AVERE• 	7 
Subsemnatul/Subsemnata, 7O 	 având 
funcţiade c 	 la 

,4 - 	 . 	• 	CN? 	 , domiciliul 
€- 	s 

cunoscândprevederile 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 af1ate în alte ţări. 

Adresa sau zona n Categoa* Anul .. dobandirii Suprafata • Cota-parte Modul de 
dobandire 

2) Titularul 

__________ _____ • _____ _______ _________ 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu cle 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. 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobandirii Suprafata Cota-parte 	Modul de 	Titu1aru12 	

I 
dobandire  

• 2 ______ ______ ţ rz ______• 

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

Prin fami1ie se în ţelege so ţul/soţia i copiii a1aţi în intreţinerea acestora. 
2)  La ,,Titular 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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I. Bunuri mobile 
1.Autovehicule/autoturisme, tractoare, maini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport, 
sunt supuse înrnatricul ării, potrivit legii 

Natura Marca 
.  

N 	
Anul de 

r. de bucati 	. fabricatie 
Modul de 

. aooandire 

ye 

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 utiersa1, a c ăror valoare 
însumată  depă ete 5.000 de euro. 

NOTA: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă  ele se af[ă  sau nu pe teritoriul 
României la momentul declarării. 

Descriere sumară 	l 	Anul dobândirii 	l 	Valoarea estimată  

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

Natura bunului 	Data înstrăinării Persoana c ătre care Forma înstr ăinării 	Valoarea înstrăinat 	s-a instrăinat  

IV. Active f1nanciare 

1. Conturi si depozite bancare, fonduri de invetitii, forme echivalente de economisîre 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 banei sau institutii financiare din strainatate. 

Instituţia care administreaz ă  si adresa J Tipul*  J Valuta JDeschis înj Sold/valoare la zi acesteia anul 
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* Categoriile 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 sisterrie cu acumulare 
(se vor declara cele af&rente anului fiscal anterior). 	. 

2. Plasa.tnente, investiţii directe si împrumuturi ac.ordate, 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 
Nr. de tiţluril Cota 

persoana este actionar sau Tipul* 
de participare 

 
Valoarea totala la zi 

asociat/beneficiar de_imprumuC 

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

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

V. Datorii 

Debite, ipoteci, garanţii eniise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achizitionate în sistem leasing si 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 prirnite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă  din partea 
unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societati naţionale sau 
instituţii publice româneti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele 
decât cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

• Cine a realizat venitul 
• 

Sursa venitului: numele, 
adresa 

____________________ 

Serviciul 
prestat/Obiectul 

generator de venit 
Venitul anual incasat 

1.1.Titular • 

1.2. Sot/sotie  

1.3.Copii  
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* Se excepteaz ă  de la declarare cadourile si trata ţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I 
II-1ea. 	, 

VIi. Venituri ale declarantului si aie membrilor s ăi de familie, realizate în urciniul an ±îscal încheiat 

(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscai, cu modific ările i completările ulterioare) 

NOTA: 
Se vor declara inciusiv veniturile provenite din str ăinătate. 

jgeinerator

erviciul  
. 	Sursa venitulur: numele,, 

	

Crne a realizat venrtul 	 tat!Obiectul 	Venitul anual incasat 
adresa  de venrt 

1.Venituri din salarii  
1.1,Titular  

1,2. Sot!sotie  

V3 	(A2- 	••- -. 	 _____________ --- 
1.3.Copii  

2. Venituri din activitati independente  
2.1.Titular  

2.2. Sot/sotie  

. 	 . 

lSursa venitulua: numele Serviciul , 

Crne a realizat venitul 	
adresa 	

prestatlObiectul 	Venitul anual incasat 
generator de venrt  

3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor  

3.1. Titular  

3.2.Sot,sotie  

4.Venituri din investitii  

4.1. Titular  

4.2. Sotlsotie  

5. Venituri din pensii  

5,1. Titular 

5.2. Sot/sotie  

6.Venituri din activitati agricole  

6.1.Tjtular  

6.2. Sot/sotie  
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7.Venituri din premii sidin jocuri de noroc  

7.1.Titular  

7.2. Sot!sotie  

73. Copii  

8. Venituri din alte surse  

8.1.Titular  

8.2. Sot/sotie  

8.3. Copii  

Prezenta declara ţie constituie act public si răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate. 

Data completării 

Sennătura 



DECARIE DE INERESE 

Subseinnatu1/ubsemnata, 	 __., avân 	da 	-O/ 
la (p4 CP CNP  
domiciliat in  
cunoscand prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere: 

l. Asociat sau actionar la societati comerciale,companii/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 

Jnitatea - denumirea si adresa - 	 • 	Calitatea detinuta 	sociale sau 	
sociale silsau a actiunilor 

de actiuni  

2. Calitatea de membru in organele de conducer, aclministrare si control ale societatilor comerciale, ale regiilor 
autonome, ale companiilor/societatilor nationale, a!e, institutiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale 
asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor gganizatii neguvernamentale:  

• 	 — 
Unitatea - denumirea si adresa Calitatea detinuta Valoarea  

beneficiilor 

Î. Calitatea de mernbru in cadrul asociatiilor profesionale si,sau sindicale: 

3.1..... 

4. Calitatea de mernbru in organele de conducere, administrare si controi, retribuite sau neretribuite, detinute in cadrul 
partidelor politice, functia detinuta si denumirea partidului po!itic: 

4.1..... 

5. Contracte, iiiclusiv cele dc asistcnta juridica, consziltanta juridica, coiisultanta si civile, obtinute ori aflatc in 
derulare in tiznpaal cxercitarii fuiactiilor, maadatelor sau dcznaiitatilor publicc finantate de la bugetul dc stat, local 
si din fonduri externe ori incheiate ensocictati conerciale cu capital de stat sau undc statui este actionar 
anajoritar/ni inoritar 

. . 
lristitutia .

i>rocedura . . - .l. 	eaaeficaarra2 dc contract: contracauta: priii carc a . . Tapul ata . 	. 	.. 1)nrata a1oarea 
aazazncle, preriunielci . . 	. 

denuanarea si 
fost 	. . 	. . 

contractulua 
ancheieru . . contractului totala a 

denuiiiarca si adresa 
adresa 

ancredintat contractu!ui contractulua 
coaatractul 

___________  Ţ itular ..... .

St/sotie 

Rude de gradul :l 	ale 
titularului ........ 

Societati 
coanerciale/Persoaaia fizica . -- 
autorizata/Asociatii - 
fazniliale/Cabinete 
iaadividuale, cabinete 
asociate, societa.ti civile .• _. 	- 
profesionale sau socieai . -.. 
civile profesionale Cu ....... 
raspundere linaitata. care ; .•. 	. . 
desfasoara profesia de .. .. 
avocat/€rganiză tii 
riegaveaaaazaenta2e/rindaii/ . .. 	 . 	........... 

rinrudc dc gradul 1 se îritelege pa.rinti pe liaaic a.;cendenta si copii pe liaaîe descerideaata. 
2) Se vor dcclara aaunaelc, denuanirea si adresa heraeficiatului de contract uaade, prin calitatea detinuta, titularul,• 
sotul/sotia si rudele de gradul .l..obtin contra.cte asa. curaz urit defiaiite !a pct. 5. Nu se declara contractele societatilor 
coaaaerciale pe actitanî ia care dec!arant.zil iznpreuria ca sotubsotia si raadele de gradul 1 det.iaa mai putira de 5010 tlira 
capitaJul social al soeietatiî, iaadiferent cle n -adul de cicahanciire a actizanitor 

rezenta declaratie constituie act publ.ic si raspund potrivit !egii penaie pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al 
• . datelor mentionate. 	 . 

Data completării 	• 	 Se ătura 
. 	 . 


