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DECLARATIE DE AVERE 

c2. o?OV 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 .(-iV .eîA,4 	 ,având 
functia de 	E 	 1a 

)ûeM—b,0~j,9 0oe4wl 	. 	 , CNP 	 , domiciliul 
Qj 1e7 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul iî declara ţii, declar pe propria r ăspundere 
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* Anu l 
dobandirii ___ Suprafata • Cota-parte Modul de 

 dobandire  
Titu1aru12 

* 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. 

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

dobandire  

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

Prin familie se în ţelege soţul!soţia i copiii af1aţi în intreţinerea acestora. 
2)  La ,,Titular se menţionează, în cazul bunurilor proprii, nurnele proprietarului (titularul, sotul/sotia, 
copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte si nurnele coproprietarilor. 
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J. Bunuri mobile 
1.Autovehicule/autoturisme, tractoare, maini agricole, salupe.. iahturi şi alte mijloace de transport cae 
sunt supuse n1atricu1 ării, potrivit legii 

2. Bunuri sub formă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă  si de cult, colecţii de artă  si 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau uiversa1, a c ăror valoare 
însumată  depă ete 5.000 de euro. 

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

Descriere sumară 	l 	Anul dobândirii 	ţ 	Valoarea estimată  

111. Bunuri mobile, a c ăror valoare depaseste 3.000 de euro f1ecare, si bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 

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

vţ»ce  

fle VL 	N/   	/. 	 002 

IV. Active financiare 

1. Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forine echivalente de economisire 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 af1ate in banci sau institutii financiare din strainatate. 

I  Instituţia care administreaz ă  si adresa ţ - 	ţ  Valuta IDeschisînl Sold,valoarelazi 
 

ul 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 a.lte sistern.e cu acumulare 
(se vor declara cele af&rente anulu.i fiscal anterior). 	. 

2. Plas.a.mente, investiţii directe si îniprumuturi acordate, dac ă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturor 

acestora dep ă ete 5.000 de euro 
NOTA: 
Se vor declara inclusiv investi ţiile si participările în străiriatate. 

Emitent titlu/societatea in care 
persoana este actionar sau Tip d titluril Cota Valoarea totala la zi  

asociat/benefîciar de imprumuC 
cle participare 

rà 
* Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare detinute (titluri de stat, certifîcate, obligatiuni); (2) 
actiuni sau parti socialein societati comerciale; (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 aflate în str ăinatate. 

V. Datorii 

Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unu.i 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 fmanciare acumulate în str ăinatate. 

Creditor 	 Contractat în anul 	Scadent la 	Valoare 

;z AO, oOc2 • 	/o 	- 	6 

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

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: numele, 	

Serviciul 

adresa 	
prestat/Obiectul 

generator,e-enit  
Ven.itul anual incasat 

1.1,Titular . 

1.2. Sot/sotie  

1.3.Copii  



* Se exceptează  de la declarare cadourile si trata ţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I si al 
II-lea. 

VII. Venituri ale dec1aantu1ui si aie membrilor s ăi de fanrilie, realizate în ultirul an fiscal încieiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/201 5 privind Codul fiscal, cu modifîc ăriie s,i completările ulterioare) 
NOTA: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate. 
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7. Venituri din premii si din jocuri de noroc 
7.1.Titular 

7.2. Sotlsotie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 

8.2.Sot/sotie 	 ,Z 

8.3. CoDii  

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

Data cornpletării 

07 

Sira 

NI 



wp 	.i(  
DECLARATIE DE INTERESE 

Subsemnatu1lSubsmnata, 	 AII_ ., având functia de  
la 	 /Y// ,9_cN/________. CNP  
domiciliat in 	3ji N/_ 	 o Vtl 
cunoscand prevederiie art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii declar pe propria r ăspundere: 

1.Asociat sau actionar la socie 	omerciale, cornpaniilsocietati nationale, institutii de credit, grupuri de interes 
econoinic,precumsimembruinasocia_ ,_fundatii sau alte organizatii neguvernamentale:  

Llnitatea 	denumirea si adresa a 	tea detinuta 
P Valoareatotalaapartiior 

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control ale societati1omercia1e, ale regiilor 
autonome, ale companiiior/societatiior nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale 
asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:  

Unitatea - denumii•ea si adresa - Calitatea detinuta Valoarea 
beneficiilor 

2.1  

3.Calitateademembruincadrulasociatiilorprofesh_esiIsausindicaie: 

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare-ntro1, retribuite sau neretribuite, detinute in cadrul 
partidelor poiitice, functia detinuta si denumirea partidului politic: 

4.1 ..... 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consu!tanta juridica, constiltanta si civiie, obtinute ori afiate in 
deruiare in tinipul cxercîtarii !unctiiior, mandatelor sau dernnitatiior publice firiantate de la bugetul de st ă t, local 
si din fonduri exteruc ori incheiate cu societati comcrciale cu capital de stat sau unde statu l este actionar 
majoritar/miuo ritar  

\ . i u ii 
Proccdura 

5.. Beiieficiarui de contrac 
/ contractanta: 

priu care a 
FipuI 

i3ata 
Durata Valoarea 

nnmele. prenuntek .. 	. 
cicu.tiniirea si 

fost 
. 	. 

. contractului i ncbeicrii . contractului totala a 
cicnuinirea si adresa .. 

ad res 
incredintat contracttilui conti•acfului 

\ contracetil 

Fîtular 

fSot/sot.ic 
Rude de gradul 1 ,l ale 
titularului 

Societati 
co m e rcia lefPe rsoana fizica 
a utorizata/Asociatii 
fainiliaie/Cabinete 
indivicluale, cahîriete 
asociatc, socictati civilc 
profesionale sau societati 
civi!e profesionate cu 
rasptindei•e limitata care 
desfasoara profeia de 
avocat/Organîzatii 
ncguveruainenta le/Fu ncia! ii! 

1 ,lprinrude de gradul .l se inleege parinti pe iinie ascendenta si copii pe iinie descendenta. 
2)  Se vor dec!ara ntirne!e, dennrnirea si adresa benkeficiarfflui de, contract uude, prin calitatea detinuta, titularui, 
sotni!sotia sî rucleie de gradtii 1 obtin contrace asa cum sunt defiuite Ia pct. 5. Nu se declara contractele soeietatilor 
comerciale pe actiuni la care dcclarantui imprcuna cu sotui/sotia si rndele de gradul 1 detin inaî pntin de % din 
capitalui social aI socieatii, iudiferent de inodui de dohandire a actiunilor 

Prezenta declaratie constituie act public si raspund potrivit iegii penale pentru inexactitatea sau caracterul incoinplet al 
datelor mentionate. 

Data completării 	 Sernnătur. 
O//..__ o3/ 	 ____ 


