
. 	 DECLARATIE DE AVERE  

Subseiaul/Subsemnata, 	LE /f4 ,-1/ 	• 	. 	 , având 
funcţia de 	 . 	 la 

,CNP 	 , domiciliul 

cunoscând prevederile art. 326 din Cocl1 penal privind falsul iî declara ţii, declar pe propria răspundere 
ca împreună  cu fami1ia1  deţin următoarele: 

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

Adiesa sau zona categona* Anul 
. 	.. 

dobandirii 
Suprafata 

• 

Cota-parte 
Ml de 

. 

ire 
• 	 i2) Titularui 

4•Cţî.  TEA 
/o 	V! i _____ . 	• _____ _______ __________ 

• __________ 

* 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 af1ate in alte tari. 

Adresa sau zona n 	Anul Catego  a* 	.. 
dobandirii 

i 	i Suprafata Cota-parte 	Modul de 	Tituiarui2) 

dobandire - 

j2LO Adl"q - / 
______ 

• 	 •  

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacantă; 
(4) spatii comerciale/de productie. 
Prin familie se îiiţelege soţul!soţia si copiii af1aţi în intretinerea acestora. 

2)  a ,,Titular se menţionează, în cazul bunurilor proprii, rniinele proprietarului (titularul, sotul/sotia, 
copilul), iarîn cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor. 
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I.T. Bunuri mobile 
1.Autovehicu1e/autoturisme, tractoare, rnaini agricoie,a1upe, iahturi i alte rnijloace de transpo rt af 
sunt supuse îrnatricu1 ării, potrivit legii 

	

Anul de 	Modui de 
Natura 	 Marca 	Nr. de buc ăţi 	fabricae 	dobândire 

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

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

Descriere surnară 	 Anul dobândirii 	Valoarea estirnată  

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

Natura bunului .. Persoana c ătre care 	A 	 ...• 
•• 

Data instrainani 	.... 	Forma instrainarii 	Valoarea instrainat 	 s-a instrainat 

/ţ  

IV. Active financiare 

1. Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de eeonornisire 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 financ.iare din strainatate. 
I 	lnstituţia care administreaz ă  si adresa 

acesteia 
Tipul* 	Valuta 	Deschis în 	sold/valoare lazi anul 
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* Categoriile indicate sunt: 
(1)cont curent sau ecbivalente (inclusiv card 
(2)depozit bancar sau echivalente; 	. 	. 
(3)fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisterne cu acurnulare 
(se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

2.Plasamente, investi ţii directe si împrurnuturi 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 titluri/ Cota persoana este actionar sau Tipul* 
de participare 

Valoarea totala la zi 
asociat/benef1ciar de imprumu . 

* Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare detinute (tîtluri de stat, certifîcate, obligatiuni); (2) 
actiuni sau parti socialein societati cornerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal. 
3.Alte active produc ătoare 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, garan ţii eniise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achizitionate în sistem leasing i alte 
asemenea bunuri, dacă  valoarea însumată  a tuturor acestora dep ă ete 5.000 de euro 

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

Creditor 	 Contractat în anul 	Scadent la 	¶ 	Valoare 

vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă  din partea 
unor persoane, organi.zatii, societăţi cornerciale, regii autonome, companii1societati na ţionale sau 
instituţii publice româneti sau str ăine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele 
decât cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

Cine a realizat venitul 
. 	 Serviciul Sursa venitului: numele, 

adresa 	prestat/Obiectul 	Venitul anual incasat 
generator de vemt  

1.1.Titular . 	 . 

1.2. Sot/sotie v 	 . 

____________ .•. 

1.3.Copii  
.,/ 
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* Se exceptează  de la declarare cadourile si trata ţiile uzuale prirnite din partea rudelor de gradui i si al 
IIiea. 	 . 

Vii. Venituri ale declaiantului si aie membrilor s ăi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Iegea nr. 22712015 privind Codul fisca1, cu rnodific ăriie i coinpletările ulterioare) 

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

. 
Cine a realizat vemtul 

Serviciul 
Sursa venitului: numele 

adresa 	
prestat/Obiectul 

generator de venit  

-nitul anual Ve 	incasat 

1.Venituri din salarii  

1.1.Titular . 

1.2. Sot/sotie  

1 .3.Copii  

2. Venituri din activitati independente  
2.1.Titular  

2.2. Sot/sotie  

ISursa 
. 	 Serviciul 

Cine a realizat venitul 	adresa 	numele, prestat/Obiectul 	Venitul anual incasat 
generator de venit.  

3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor  
3.1.Titular  

3.2, Sotlsotie  

4. Venituri din investitii  
4.1. Titular  

4.2. Sot/sotie  

5. Venituri din pensii  
5.1.Titular / 

6. Venituri din activitati agricole  
61.Tjtu1ar . 

62.Sotlsotie  

ri 

- 	—1- 



7. Venituri din premiisidin jocuri de noroc  

7.1.Titular  

7.2. Sot/sotie  

7.3.Copii  

8. Venituri din altc suse 	• 	 . 	 . 

8.1. Titular 

4cu: 
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 men ţionate. 

Data complet ării 

•.$entura 
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A/. 

Ia____ 
doiniciliat in 
cunoscand ni 

DECLART:EE DE INTERESE 

1ic 	
• 	inrt de 

CN 

ile art. 326 din Codul penal privind falsul in declara ţi
!V
i, declar pe propria răspundere: 

1.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 Unitatea - denumirea si adresa - 	 Calitatea detinuta 	sociale sau 	. 	. 	. 
sociale si/sau a actuni1or 

de actiuni  

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control ale societatilor comerciale, ale regiilor 
autonome, ale coiripaniilor!societatilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale 
asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale: 

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

 Ibeneficiilor 

2.1 ..... 

3.Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionalesi!sau sindicale: 

3 • 1 ..... 

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

4.1 ..... 

5.Contracte, inclusiv celc de asistenta juridica, coiisultanta juridica, coixs&iltauta si civilc, obtinute ori aflate in 
derulare in tinipul exercitarii functiitor, niandatclor san deinnitatilor publicc finantate de Ia bugetul de stat, Iocal 
si din fonduri externe ori iucheiatc cu societati conieîcîale cu eapitat de stat sau uride statul este actionar 
uiajoritar/nxinoritar 	 . 

. . 
lnstitutia 

Procedura 
5.1. Beiiefîciarul de coiiiract: 

contractaiita: 
, 	 . 

prin care a 
.. 

.. 
Txput 

Data 
. 	. 	.. Durata a1oarea 

xxunicle, prenuineie! . . 	. denunixreă  sx 
fost• .. 
. 	 . 	. . 

contractulux 
incheicrxx . . 

contractului  
totala a 

dcnu xrixrea sx adresa ad resa xncreduxtn t contracttxlu i contractulu i 
eoatractxxl 

Titular ...... _ ____________  

Sot/sotie 

Rrxde de gradui 1 1)  ate  
tittitarului ........ 

Societati 
comerciale/Persoaxa fizica 
autorizata/Asociatîi 
familiale!Cabinete 
ixxdividuale, cabixxete ,, 
asociate, societati civile  
profesionate sau societaii . 	,• , 
civile profesionale cu ,Z 	• 
rasp&indere Iiniit.ata care . . 	. 
desfasoara profcsia ie . 
nvocat/Organizatii 
negixvernainenta ie/Fn ndatii! e 	 • • 	.. 
Asociatii 

, 	Prinrude de gradnl l sc ixxtelege l3arinti pe lixxie ascendexta si copii pe Iinie deseendenta. 
• 2) Se vor dectara n&ixneie, denunxirea si adre.sa 	xxeficiarnini de coxiract uxxde prin catitatea detiixuta, titularul, 

sotul/sotia si rudete de gradut .I.obtin contracte asa cuin suxxt iefinite Ja pct. 5, .0 se dcclara contractete societatilor 
• coxuereîate pe activai la eare dec!araniul inipreiuia eu soiul/sotia si r&xdete de gradxii l detîn niai putin de 5 1/o din 

•.: 	apitatu1 social al societatii ixxliferent de niodnde 1obaadîre a actiuni1or 

Prezenta declaratie constituie act publi.c si raspund potrivit .legii penale perxtru inexactitatea sau caracterui. incomplet al 
datelor mentionate. 	 . 

Data coi Ietării 
	

Seixa 


