
DECLARATIE DE AVERE 	IR. 	 . 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 7v7 	 , având 
ncţia de 	la 

cir 	 . 	domiciliul 
3, 

cunoscnd prevedi1e art. 326din Codul penal privind falsul iî delara ţii, cteeiar pe propria răspundere 
ca împreună  cu fami1ia deţin următoarele: 

I. Bunuri imobile 
1. Terenurj 
NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări. 

resasau zona Categoria* 	Anul •• Suprafata Cota-parte Modul de 
	TituIarul2 

dobandirii 	dobandire  
- 	 - 

* Categoriile indicate sunt: (1) aico1; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de 
terenurj extravjlane. daca se afla in circuitul civil. 

2. Cladiri 
NOTA: 
Se vor dcclara inciusiv cele aflate in alte tari. 

Categorja* dobandirii Suprafata Cota-parte __JTitU1arU12) 
dobandire 

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

Prjn fainilie se înţelege so ţul!soţia si copiii af1a ţi în intreţinerea acestora. 
2) 
 La jitularl ,  se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, 

copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor. 



11. Bunuri mobile 
1.Autovehicule/autoturisme, tractoare, maini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport cai 
sunt supuse înrnatricul ării, potrivit legii 

. 	Anul de 	Modul de 	] 
Natura 	 Marca 	Nr. de bucăţi 	fabricatie 	

:

Idobandire 

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 c ăror valoare 
însumată  depă ete 5.000 de euro. 

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

Descriere surnar ă 	J 	Anul dobândirii 	J 	Valoarea estimată  

111. Bunuri rnobile, a căror valoare depaseste 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 

Natura bunului
instrainat_ 

. 	.. 	 .. Data instrainani - Persoana către care 	A 	..• 

A 	..• 	 Forma. instinarii.-- V-a1oarea-- 

_ -- 	 - 

Iv. Active financiare 

1. Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de econornisire 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 strairtate 

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

anul 

2 



* 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 sisterne cu acumulare 
(se vor declara cele afeiente anului fiscal anterior). 

2. Plasamente, investitii directe si 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 	
Nr. de titlun! Cota 

persoana este actionar sau 	Tipul* 	
de participare 	

Vaioarea totaia ia zi 

	

asociat/beneficiar de imprumu . 	• 	 • 
-- 	 - 

_____ ____________ --• 	 - 	____________ 

* Categoriiie 	i<c sunt: (1) hartîi de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2 ) 

actiuni sau parti socjaje•jn societati coinerciale; (3) imprumuturi acordate in nuine personal. 
3. A.lte activeprodu ătoare de venituri nete, care însumate dep ă esc echiva1nta1 a 5.000 de euro pe an: 

NOTA: 	• 
Se vor declara inc1usi.cee aflate în str ăinatate. 	 • 

V.Datorii 

Debite, ipoteci, garan ţii eniisc în beneficiul uuu ter ţ, bunuri achizitionate în sistein leasing i alte 
asxnenea bunuri,dacă  va1ora insi.tmată  a tuturor acestora dep ăşete 5.000 de euro 	- 

NOTA: 	 • 
Se vor declara incusiv pasiveie financiare acumulate în str ăinatate. 

Contractat în anul 	Scadent la 	 Valoare 

VI. Cadouri, servicij sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă  din partea 
unor persoane, organizatii. societ ăţi comerciale, regii autonome, companii/societati na ţionale sau 
instituţii publice rom.nestj sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări cie cheltuieli, altele 
decât cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

• 	
• Serviciul 

Cine a realizat 
venitul Sursa venitului: numele, 	

prestat/Obiectul 	Venitul anual incasat 
adresa 

generator de venit 

L1.Titular  

I2.Sot/sotie 	 • 	 : 

1.3. Copii  
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* Se excepteaz ă  de la declarare cadourîle si trata ţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I si al 
II-lea. 

vII. Venituri ale declaiantului si ale membrilor s ăi de familie, realîzate în ultiniul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea rir. 227i201 5 privind Codul fiscal, cu modific ările si completările ulterioare) 
NOTA: 	 . 
Se vor declara înclusiv veniturile provenîte din str ăinătate. 

Cine a realizat veriitul Sursa venitului: numele, 
adresa 

Serviciul 
prestat/Obiectul 

generator de vemt  
Venitul anual încasat 

1. Venituri din salarii  
1.1. Titular  

1.2. Sot/sotie  

1.3.Copii  

2.Venîturi din activitati independente 	 . 

2.1. Titular  

2.2. Sot/sotie 	 . . 

. 	 . 

Cine a realizat venitul 	Sursa venitului: numele, 
adresa 

Serviciul 
prestat!Obiectul 

. generator de venit 	1  
Veriitul anual incasat 

3.Venituri djn cedarea folosintei bunurilor  
3.1. Titular  

32 .Sot/sotie  

4.Venituri din investitii  
4. 1.Titular  

4.2. Sot/sotie  

5.Venituri din pensii  
5.1. Titular  

5.2. Sot/sotie  

6.Venituri din activitati agricole  
6.1.Titular  

6.2. Sot,sotie  



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

Data completării 
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ANEXA Nr. 2 

DECLARATIEE DE INTERESE 

/ SupsemnatuLSbsen aata, 	 . avand fuctîa 	 la 
?., CP, 	 ., doniiciliat jn 	 cunoscand prevederie art292 

din Codul penal privind fall in decaratii, declar pe propria raspundere: 

coxnpanii/societati natioale, institutii dec edit,grpuri de iteres 
precum 51 inebru in asociatii, fundatiisau alte orgaaizatii neguveraamentale: 

Nr, de parti Valoarea totala a 
Uaitatea- deniimirea si adresa - 	 • Calitatea detinuta 	socinle sau parti}or sociale siisau a 

de actini 	actiuni}ojr 

11 	 _ 

2. Calitatea de membru in organele de conducere, adininistrare si control ale societatilor coaerciale, ale regii}os 
autononie, ale coinpaniilor/societatilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes econcmic, ale 
asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale: 

Unitatea - denumirea si adresa - 	 • 	 Calitatea 	 Valoaea 
detinuta 	 • beneficsdor 

3 Calitatea demembsu in cadrul asociatiilor profesioaale si/sau sindia1e: 	• • 

4 Calstatea cle membru :n organele de conducere, adniinistrare si control, retrsburte saa ueretr:binte, detnute :a 
cadralpartidelorpolitsce,frnctiadetatasi denuniirea partidnlusipohtsc  

IAA.  

5. Contracte, inclusiv cele de asisteata juridicn, coasuitanta si civile, obtinute sau afiate in derulare in timpul 
Jexercsitarii functiilosr, mandatelor sau deinaitatiior publice finantate de la bugetul de stat, local si din fonduri exteirne 
ori incheiate cu societati comerciale cu_capitnl de stat saa uade statul este actionar majoritar/miaoritar; 

Institutia 
, 	 p7

,ur 
 iUata• 	• 	Valoarea5.1 •Beneficiarul de contract: 	 coatractanta: l 	i. 	. .. • Uusrata  . 	, fo .sinche:eru 	• • . totala anumele, prenumele/denumsiirea sss ssdresa denuausea 	 ractsidmi 	 contractusis 

  contrractussrsi 	 contractahu 

Rude de gradnlJ)aletitularului 	 • 	 • 

J Societnti comerciale/Persoaaa f,zica 

I
atsitorizata/ Asociatii famiiiale/Cnbisisiete 
individuale, cabinete asociate, societati 
civile profesio,sisiale sau societati civile 
profesionale cu raspnndere limitata case 
'desfasonra profesia de 

javocat/Organizatii 	 • 	 • 

Prlrsi rude de gradul 5 se inleiege pasiad pe sinle ascendenta si copfl pe Iinie descendenta. 
2)  Se vor deciara numele, denumlrea sl adrem beneficlsrulul de contract uade, prin calitatea detlouta, titularul, sotuL/sotia sl rudeie de gradul I obtin 

contracte, asn cum sunt definite la pct. 5. Nu se declasl5 ccntractele soeietEJiior comerclale pe acolunl Ia care deciarantul fmpreun cu soOui/soOia 
Oi rudele de gradul I deOin mai puOin de 5 % din cspitasiul soclal ai societCil, lndiferent de rnodul de dobndire a1 acOiunilor. 

Psezenta declaratie constituie act pnbiic si raspnnd potsivit legii penaie pentru inexactitatea sau casacterul incomplet 
al dntelor mentiorssate. 

Data comp1earii 


