
Subsemnatu 

DECLARATIE DE AVERE 
	

/. 

având 

1J/i74 	Jod/Ă 	1oRN 	• . CNP 	 . domiciliul 

Àr 	ci 	. 

cunoscândrvederi1e ai 326 di 	ul penai privinci talsul iî declaraţii, 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 •• Suprafata C otaparte M0 l 	Titu1a12  
dobandirii 	 dobandire  

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de 
terenuri extravilane, daca se af1a in circuitul civil. 

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

jAdresa 	
ril  

OMM 

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

2 
Prin familie se înţelege soţul/soţia i copiii af1aţi în intreţinerea acestora. 
La ,,Titular se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul!sotia, 

copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte i numele coproprietarilor. 
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11. Bunuri mobile 
1.Autovehicule!autoturisme, tractoare, niaini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport cai 

sunt supuse înrnatricul ării, potrivit legii 

Natura Marca 

	

. 	 Ânul de 

	

Nr. de buca
. ţi 	fabricatie 

Modul de 
dobndire 

2.Bunuri sub forrnă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă  si de cult, colec ţii de artă  si 
numismatică, obiecte care fac parte dinpatrimoniul cultural na ţional sau universal, a c ăror valoare 
însumată  depă ete 5.000 de euro. 

NOTA: 
Se vor men ţiona toate bunurile af1ate în proprietate, indiferent dac ă  ele se află  sau nu pe teritoriul 
Romniei la momentul declarării. 

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

Natura bunului 
instrainat 

... 	.. Data instrainarii 
- 	 _- -- 

Persoana către care 	... 	 . 

A 	 . 	 Forma instrainarii 	—_Va1oarea-- 
s-a instrainat  

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 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 
acesteia 

Tipul* Valuta 	Deschis în 	Sold!valoare la zi 
anu 
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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 sisteme cu acumulare 
(se vor declara cele afeîente anului fiscal anterior). 

2. Plasamente, investi ţii 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/societateain care J 	 j Nr. de titluri/ Cota I 
nefIciar cle 	

de participare 	
Valoarea totala la zi 

asociat/be.neficiar 
este actionar sau 	

J 	
Tipul* 

* Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) 
actiuni sau parti socialein societati comereiale; (3) imprumuturi acordate in nume 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 aflate în str ăinatate. 

V. Datorii 

Debite, ipoteci, garantii emise în benefIciul unui ter ţ, bunuri achizitionate în sistem leasing si alte 
asemenea bunuri, dacă  valoarea însumată  a tuturor aeestora dep ă ete 5.000 de euro 

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

Creditor 	 Contractatînanul 	Scadent la 	Va1oare 

F ! 	 . 	

• 	 ( 	 !. 	 / 

V1. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă  din partea 
unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societati na ţiona1e sau 
instituţii publice romnesti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele 
decât cele ale angajatorului, a căror valoare individual ă  depăşeşte 500 de euro* 

	

• 	 1 	• Serviciul 	l Cine a realizat venîtul Sursa verutului : numele, 
adresa 	

prestat/Obiectul 	Venitul anual incasat 
generator de venit 

1,1,Titular 	 . 

1.2.  

opii  
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* Se excepteaz ă  de la declarare cadourile si trataii1e uzuale primite din partea rudelor de gradul I si al 
II-lea. 	 . 

vII. Venituri ale dec1aiantu1ui si ale membrilor s ăi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ările s,i completările ulterioare) 

NOTA: 	 . 
Se vor declara inclusiv venituriie provenite din str ăinătate. 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: numele, 

adresa 

. 	 Serviciul 
prestat/Obiectul 

generator de ven.it  
Venitul anual încasat 

1. Venituri din salarii  
1.1. Titular  

1.2. Sot/sotie  

1.3 .Copii  

Venituri din activitati independente  
2.1 .Titu1ar  

22.Sot/sotie  

Cine a realizat venitul 
ISursa venitului: numele, 
adresa 

Serviciul 
prestat!Obiectul 
 generator de vemt  

Venitul anual incasat 

3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor  
3.1. Tiu1ar  

3.2Sot/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 public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 

eir ătura 



ANEXANr.2 

	

DECIJARATIE DE INTERESE 	 , 

	

Ş seinau11Subsern 	h 	 av dJctia de. 	Ia 

	

CNF 	 domiciliat in 	 . 	cunoscand prevederile art.292 
din Codul penal privind falslil in declaratii, deciar pe propria raspundere: 

1. Asociat sau actionar ia societati comerciafe, companiilsocietati nationale, institutii de credit, 
economic, precum si membru in asociatii,fundatii sau alte organizatii neguvernamentale: 

ţNriVa1oarea totala a 	j 

	

Unitatea - denumirea si aciresa 	 lCaiitatea detinuta 	sociale sau Jpartilor sociale si/sau a J 
de actiuni actiuni1or 

12. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control ale societatiior comerciaie, aie regiilor 
j autonorne, ale coinpaniilor/societatilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale 
Iasociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale: 

	

[unitatea - denuiinirea siadresa 	
•beneficiilor detinuta  

3. aIitatea deinembru in cadrul asociatiiior profesionale si/sau sindicale: 	• 	 : 
3.1..... 

4, Calitatea de nieinbru in organele de conducere, adininistrare si control, retribuite sau neretribuite, detinute in 
cadrul partidelor politice, functia detinuta si denumirea partidului politic: 

	

. 	
• 	. 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultanta si civile, obtinute sau aflate in clerulare La timpul 

lori
exercitarii functiilor, mandatelor sau dexnnitatiior publice finantate de la bugetul de stat, local si din fonduri externe 

 incheiate cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este actionar majoritar/minoritar: 

Institutia 	ocera 	
Data 	 loarea 15.1 Beneficiarul de contract: 	contractanta: 	• Tipul 	. 	.. 	Durata fost 	 sncbe . eriiii 	• 	, totala a numele, prenumele/denamirea si adresa cieaunairea 	. 	contractului 	contractului incredmtat 	contractului 	contractului si adresa 	• contractui 

ftuiar .............. _.  
Isotlsotie 	 . 

JRude de gradul.1 1) ale titularului 	 . 	. 

1Societati coinerciaie/Persoana fizica 
lautorizatai Asociatii familiale/Cabinete 
j individuale, cabinete asociate, socletati 
J civile profesiuxale sau societati civile 
jprofesionale cu raspundere limitata care . 
jdesfasoara profesia de 
Javocat/Organizaii 	 . 	. 

ermentaie/Fundatii/Asociatti 2 
 

Prfn rude de gradui I se intefege pariotf oc ilole ascendeota sl eoplî pe Unie descendenta. 
2) Se vor declara numele, denumlrea sI sdresa beneficfsrului de contract uude prlo calltatea detlnuta, tituiarul, sotulisotia sf rudele de gradul I obtin 

contracte, asa cum sunt definfte Ia pet. 5 Nu se declar ă  contractele socfetă 011or comerciale pe acOlunf la care declarantul tmpreuu ă  cu soOulisoOfa 
Oi rudele de graduf I deOfn rnai puOin de 5 % din capltalul sociaf al societ ă Oil, indifereut de modul de dobâncfire al acOiunilor. 

Prezenta declaratie coustituie act public si rnspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incornplet 
a1 dsitelor snentionate. 

Data ompleari 	 Semnatura 


