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DECLARATIE DE AVERE 

Subsemnatu1/Subsenta, 	R7*1L] 	2lE 	U ( 1,9 	 , aVând 
func ţia de 	/,&Ci/Z 	 la 

	

@ C 	 CNP - . 	 domiciliul 
@/LW 	b&tw k 7oi 

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* 	Anul i 
	

Modul de 	Titu1aru12 
dobandiri 	

Suprafata Cota-parte 	
dobandire 

CĂ  bfzotv 3 	 /     
 

/Wo 
 

* 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 înţelege soţul/soţia i copiii aflaţi în intreţinerea acestora. 
2) La ,,Titular se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotu]Isotia, 
copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor. 
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11. Bunuri mobile 
1.Autovehicule!autoturisme, tractoare, maini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transpon 
sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii 

Natura Marca Nr. de bucaţi Anulcle 
fabrjcatie 

Modul d5 
dobândire 

ie€:ro? Ca ff - 
____ 201.  

P1C? i Jtc& 
COL,  /-k;7  

2. Bunuri sub formă  de metale pre ţîoae, bijuterii, obiecte de art ă  si de cult, colecţii de artă  si 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau unirsa1, a căror valoare 
însumată  depă ete 5.000 de euro. 

NOTA: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă  ele se af1ă  sau nu pe teritoriul 
României la momentul declarării. 

Descriere sumară 	 Anul dobândirii 	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 ,. .. Persoana către care 
instrainat 	

A Data instrainarii 	
s-a mstrainat A 	 Forma instrainarii 	Valoarea 

- 

IV. Active finaneiare 

1. Conturi si depozite bancare, fonduri de invetitii, forme 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. 

Instituţia care administrează  si adresa 	J 	J 	lDeschis în 	
anj 

Valuta l 
	ul i 

Sold/valoare la zi acesteia  
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* Categoii1e indicate sunt: 
(1) cont curent sau echîvalente (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 afeente anului fiscal anterior). 

2. Plasarnente, investi ţii directe si împrumuturi acorclate, dac ă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturor 
acestora depă ete 5.000 cle euro 
NOTA: 
Se vor declara inclusiv investi ţiile si participările în străinatate. 

Einitent titlulsocietatea in care Nr. de titluril 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 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, garantii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achizitionate în sistem leasing si alte 
asemenea bunuri, clac 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. Caclouri, 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 ţionale sau 
instituţii publice româneti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele 
decât cele ale angajatorului, a c ăror valoare individual ă  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 trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I si al 
iI1ea. 

VII. Venituri ale declaiantuluî si ale membrilor s ăi de farnilie, realizate în ultimul an fisca1 încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/201 5 privind Codul fiscal, cu modifc ări1e si coinpletările ulterioare) 
NOTA: 	 . 
Se vor deciara inclutsiv veniturile provenite din strn ătate. 

Serviciul . 
. 	

adresa 
Sursa venitului: numele, 

Cine a realizat vemtul 	 prestat/Obiectul 	Venitul anual incasat 
generator de veiiit  

1.Venituri din salariî  
1.1.Titular 

1.2.Sot/sotie 	________________ 	 •. ________________ 

1.3.Copii  

2.Venituri din activitati independente  
2.1. Titular  

2.2. Sot/sotie 	 iÂ/ţ,J7?V 	.?- 	 V/tŢ 	ş  

. 	
adresa 
Sursa venitului: numele, Serviciul 

i Cine a realizat venitul 	 prestat!Obiectul 	Venitul anual ncasat 
. 

 1 generator de venit  
3.Venituri din cedarea folosintei bunurilor  

4.Venituri din investitii  
4.1.Titular  

4.2. Sot/sotie 

Venituri din pensii 
15.1. Titular 

15.2. Sot!sotie 

6. Venituri din activitati agricole 
6.1. Titular 

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

	

ţ 

	 7.1.Ti1ar  
r 

7.2. Sot/sotie  

7.3.Copii  

alte surse  

8.2. Sot/sotie 

8.3. Corii 	 I 

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

Data completării 

Semnătu.ra 



DECLARATIE DE INTERESE 

la 	LLU1LJ 
domiciliatin (1$1r M WIWJ 
cunoscand prevederile art. 326 din Codul penal privind 

.,având1e 
CNP 

pe propria răspundere: 

1. Asociat sau actionar Ia societati comerciale, companii/societati nationale, institutii de credit, grupuri de interes 
economic, precum si membru in asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale:  

.I 
i 

Nr. de parti 
Valoarea totala a partilor 

Unitatea - denumirea si adresa - ia1itatea detinuta sociale sau 
. 	. 

. 	. 	 . sociale si/sau a actiunilor 
de actiuni 

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

• 	 . 	. 
Unitatea - denumirea si adresa - 	 - 

. 	 . Calitatea detinuta Valoarea 
beneficiilor 

3. Calitatea de mernbru in cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale: 	 - 

3.1..  

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

4.1 .. .... 
5. Contracte, iuclusiv ccic dc asistcnta juriclica, consultanta juridica, constiltanta si civilc, ohtinute ori aflate in 
derulare in tinipul exercitarii functiilor, mandatelor saii demnitatilor publice finantate d.e la bugetui le st ă t, Iocal 
si din fonduri externc ori inch,eiate cu societati coinerciaie cu capital de stat sau nnde statul este actioiiar 
majoritar/iuinoritar 	 - 

Institutia 
Procednra 

5.1. Beneficiarui dc contract: 
contractanta: 

• 	care a . 
Tipuf 

Data 
. 	. 	.. .Durata Vaioarca 

numele, prenuniele/ 
. 

. 	. cleiiumirea si fost 
. 	. 

. contractu(ui incheierii 
. 

. contractului totaia a 
dcnuinirca si adresa 

ad resa 
incrcdiiitat contractnlui contractulin 
contractul 

Titular ...... . ___________  
Sot/sotie  

Rudedegradull)afe 
titularuiu i 	 ...  

Societati 
comercia letPersoa iia fizica 
autorizata/Asociatii 
famifiaie/Cahinete 
individuale, cabiiiete 
asoeiate, societati civile 
profesioiiale sau societati 
civi(e profesionaie cn 
raspnndere iimitata care 
desfasoara profesia de 
avocat/Organizatii 
negiivernanientaie!Fu n dal ii/ 
Asociatii2) 

)Prin rndc cle gradul 1 se intelege parinti pe iiuie ascendenta si copii pe Iinie ciescendenta. 
2)  Se vor cleclara numele, denuiniren si adresa heaeficiarului de coutract unde, prin calitatea detinuta, titularui, 
sotul/sotia si rudeie cie gradui i obtin eontracte asa ciini sunt definite la pct. 5. Nu se cleclara contractele s()cietatiloi• 
conierciale pe actiuni ia care deciarautul iinprcniia cu sotui/sotia si rudeie de gradui I detin mai putin de 5% din 
capitalul social al soeietatii, indiferent de inodul de dnhandire a actiunilor 

Prezenta deciaratie constituie act public si raspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al 
datelor mentionate. 

Data completării 
	

Semnătw 
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