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J)ECLARAŢ IE DE AVERE

Subsiatul]Subsemnata,
de Je- Z?,o& cc

Ic!c
Ic..

avnd fuueţia
Ia

domieiliul -

CNP

cunoscând prevedcrilc art. 326 din Coclul penal privind falsul în dcdara ţii, dedar pe proprie r ăspundere
cà împreun ă cu familia» dcţin urmă toarcle:
*) Prin faniilic se în ţelegc soţul/soţia şi copiii aflaţi în între ţ incrca acestora.
I. Bunuri imobilc
1.. Tcrcuuri
N OT Ă :
Se vor dcclara incluiv ccle atlatc in altc ţări.

dd

Suprfa ţa

Ţ

Titu!aruI

* Catcgoriile indicaw sunt: (1) agricol; (2) forcstier; (3) iniravilan; (4) luciu dc ap ă; (5) alLe catcgorii dc tercnuri
extravitane, dac ă se află în circukul civiL
*2) La Titular se mcnţioiiează. în caxul bunurilor proprii, numde proprictarului (titularul, so ţul/soţia, copilul).
iar în cazul hunuiIor în coproprietatc, cota-partc ş i nurncle copwprietarilor.
2. Clădiri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv ce!e allate în alte ţ ri.

Adrm

zona

Catcoria*

0Suprafa ţa

-parte

.

Tittaru

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă de locuit; (3) casă dc vacanţă; (4) spaţ ii cornei-ciale/de
producţie.
*2 La Titular se men ţioncază. în cazuL hunuritor proprii, numete proprktirului (titularul, so ţul/soţia, copilul),
iarîn cazul burnirilorîn coproprietatc. Cota-parte ş I numete coproprietarilor.
11. Bunuri mobile
1. Autovehiculchwtoturisnie, tractoare, ma şini agrkolc, ş alupe, iahturi şi alte mijloacc de transport
care sunt siipuse înmatricuL ării, potrivit legii

Natura

Nr. de.bucă i : Âuui de fabrica ţie

?varca

Modul de dohiidire

oc
4c ,o

c-

•

-

2. Bunuri sub form ă de metale pre ţioasc, bijutcrii, obiccte de art ă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatic, obicctc care fae parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a c ă ror vnloare
însumată depăşcştc 5.000 dc euro
NOT Ă :
Se vor mcn ţiona toate hunurile aflaic în proprictatc, indifcrent dac ă de se afl ă sau nu pe teritoriul ltoSniei
la momentul declarării.

j

flescnete sumară

Auul dobndini

!

V4Ioarca esf*mat

jir. Bunuri m()bile, a c ăror valoare dcp ăşeşte 3.000 de cur() fiecarc, ş i bunuri imobile tnstrăinate tn

ultimelc 12 luni
Natura bunuţui
înstrăiflat

-

Data
înstrăinării

tersoana către care s-a
tnstrăi»at

- -

,

•

Fonna
înstrăinării

Vaioarea
.

-.

IV. Active finaueiare
1. Conturi şi depozite baucare, fonduri dc iiwesti ţ ii, fornie echivalentc de economisirc şi invtire,
iucjusiv eardurilc de credit, dac ă valoarca însumat ă a tuturor acestora dep ăşeştc 5000 de euro
NOT Ă :
Sc vor declara inclusiv ccle aliatc în h ănci sau institu ţ ii Iinanciare din străinătat.
Insiituiacare drninstre
şradresa actea

•

Tipui*

.Vahita

D

sîaatu

.

••

Scld[valoarc la

z

1 Coregorii/e indjccg snni: (J) c(mI curcut sau ec/zivakngc (inc/usil carcl): (2) depo:iI hancar sau
echia1enie; (3) fonduri ck investi(ii scm cchindmie, inciusiv fofld(Id private dc /NnSIi sau c2lîesisleme Cu
acz,mzdan (se vor declara cc4e ciJrete unului,jisca/ anzericr).

2. Piasamente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, daeă valoarea de piafà însumat ă a tuturor
aeestora (iep ăşete 5i000 de eoro
NOT Ă :
c vor dcclara incltisiv invcstitiile i particip ărilc în slră inătate.
•rite11t tithr/socictatea tiicarepersoana•estc
4c ţ souar sau aocat/beneficiar de împrnmut

Ti

î4umăr de tjthni/
cota de paztcspare

-zz

*ca,egoriik indicoie sunt: (J) Jiriii de raloare dc(irnde (ti$/iiri de siat

-_--_

ccni/caIe. ohgaţiuni); (2)

ac/iuui saupărţi socia/e în sockiăţi comcrciaie; (3) înprumu$uri acorc/ate in numc personal.

3

3. Alte active pro(iuc ătoare de venituri nete, carc însumatc dep ăş ese echivalcntut a 5.000 de euro pe
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.
N()T Ă :
Se vor dcclara jnclusjv ccle aflate în str ăinătate.
V. Datorii
»ebite, ipotcei, garan ţii emise în beneficiul unui tcr ţ, bunuri achiziţ ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac ă valoarea însumată a tuturor acestora dep ăşeştc 5.000 de curo
NOIÂ:
Sc vor dedara incluiv paivele financ.iarcacuinuiate în strin ătate.

ţ

Crcditor

Contractatîu anul

Scadeut la

V4oare

V1. Cadouri, servicii sau avantaje primitc gratuit sau subven ţionate fa ţă de vaioarea de pia ţă, din
partea unoi- persoanc, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonumc, eompauii/societ ăţi na ţionale sau
instituţii pulilice româneşti sau străiae, inclusiv burse, cre(lite, garan ţii, decontă ri de cheltuieli, altele dect
ccie ale angajatoruiui, a eror valoarc individual ă dcp şcşte 500 Je euro*
cine a

:

Serviciu! prestat/Obicctul
generator de venit

Sursa venitului:
numele, adresa

Venitul anual
•
lntasat

1.1. littilar

1.2.Sosoţie

excepteaz ă de Ja deciarare cadmirileşi traiajiile vzuale primite din pwiea rudeior de gradul Işi aI 11-1w

4

VII. Venituri ale declarantului şi ale mcmbrilor să i de familie, realizate în ultimul an IiSCaJ încheiat
(potrivit art. 41 din Legea ur. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările şi eompletă rile ulterioare)
NOTĂ :
Se vor dcclara inclusiv veiiiturik provenite din str ăinătate.
Cine a. re1lizat vcnitu

f

Sarsa venituhii:
numelc. adresa

,

Seniciut presttIObectttI
generator de ienit

•

Veitutanua1
încasat

I. Venituri din sa/arii

_•.t -

,rzve

c,c,ev!

l ..Copii
2.Veniluri din actiWt ăji independenie

21. Ţitular
2.2.Soţ/soţie

-

3.Venituri dincedareafolosin(eiburnirilor

3.1. Titular
3.2. Soţ/soţie
4. Venigurj dinirnestiţii
4.1.Titular
4.2.Soţ/soţie
5.Veniiuri din pensii
5.1. Titular
5.2.Soţ/soţie
6.Venituridin act!vităţi agricole

-

6.1.Titular
6.2.Soţ/soţic

W.

Sursa vcnitului:
Cinea realizat venitul
Nume. adresa
_________________________
7. Veniim-i dinpremii şi dinjocuri de noroc
7.1.Titular
•

l

Serviciut prestat/obiectul
generator de venit

Venitut anual
încasat
•

7.2.Soţ/soţie
7.3. Copii
8. Venituri din alIe supse
8.I.Titular

•

1L

8.2.Soţ/soie

-

8.3.Copii
/e
Prezenta declara ţie constituie aet public şi ră spund potrivit legii penale pentru inexaetitatea sau
caracterul incomplet al datetor men ţionate.
Data complct ării
/3 • oC. OcP

Sein n ătur

j%EXANr.2

N& 34,V3oeO/eP

DECLARÂTIE DE INTERESE

(_,

OA

avnd functla
, Suflnat l/Subsemnata.
, cuiioscand prevederile art. 292
co,ei-ri Ct4P
)omicillat in
din Codul penal privind falljl in declaratii, dcclar pe propria raspundere:
1. Asociat sau actionar la soeietati coinereiale, compauWsocietati natiooale, institutii de credit, grupuri de intercs
ecoiiomic, Drecuin si iucwbru in asociatii, fundatii sau alte orgaoizatii neguveruamentale:
- dernjmirea si adresa -

dctinuta

Nr. de parti JValoarea totala a
sociale sau lpartilor sociale $i/sau a

2. Calitatea de membru in organcle de conduccre, administrare si control ale socicz; ă tilor comerciale, alc regiilor
autonomc, alc companiilor/socictatilor nstioDale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de intcres ccosomic, alc
asociatiilor sau fundatiiior ori ale altor organizatii neuvernamentaie:
- denumire$ si adresa -

detinuta

13. Calitatea de inembru in cadrul asociatiilor profcsionale si/sau sindicale:

Calitatea de meinbru iu organele de conducerc, administrare si control, retribuite sau neretribuite, detinute in

Contracte, inclusv cele de asistcnt2 juridica, consultanta si civUe, obtinute sau aflate in derulare ln timpul
ercitarii functiilor, mandatelor sau demnitatilor publice Iinantate de la bugctul destat, Jocal si din fonduri exteroe
i incbeiate cu societati comerciale Cu caDftal de stat s*u unde statul este actionar maioritar/minoritar:
I pnn care
Beneficiarul de contract:
co nctanta:lf
ncic, prcnumele/denumirca si adresa Identurma irea
si adrcsa

de gradul 1) ale tftularului
tati coznerciale/Persoana fizica
izata/ Asoeiatii Imitiale/Csbinete
duale, cabinetc asociate, societati
profcsioaale sau societati civflc
sionale cu raspuuderc limitata care
oara profesia de
t/Orgaoizatii
ernamentale/Fuudatii/Asociatii 2

..

Prin rude de gradul l se Jnitlege pariotl pe liole nccndenta sl capll pe Uule dcscendenta.
Se Var declara numcic dcnwnlres sl adra bcncticlarulul de eon(ract undc, prin ealltstea detlnuta, titularut. soiijIo(ln sl rudele de giadul l obtio
coniracte, asa cum sunt dellolte ia pc(. 5. Ntt se declară contraclele socletaolior comcrciale pe aciunl la earc dcclarantui lmpreuzi cu so:uVsoia
Gl riidele de gradul l dcln mai puCln de S % din capilalul soclaJ al sciet ă li, lnditercnt de modul de dobndire aJ scCiunilor.
Prczenta declaratie constituie act public sl raspund potrivit legii penale pentru inexactitatca sau caracterul incompict
aI date]or mentionate.
D tacompltarii

