
iVE. 356 

/3. 
DECLARAŢ!E DE AVERE 

cle 
	

la 

CNP 	- 	 ,domiciliul 	- 	- 	•. 	- 	- 	. 	 . 

cu»osciid prevederilc art. 326 din Codul penal privind falsul în declaratii, dcclar pe proprie răspundere 
că  împreună  cu familia dcţin următoarele: 

*) Prin farnilie sc în ţcicge soţu Vsoţ ia 	piiaf1ai 

I. Bunurj imobilc 

I. Terenuri 
Noî Ă : 
Se vor deelara inclusiv celc aflatc In alte ţări. 

Adrcsa sau zona na Catego 	• dobdii Suprafa ţa  Co- 
partc 

Modulde • dohândr 
Ţ  ttt 

_______ 

t ţjr •, 

6dii - 

* Categoriile indicate sunt: (l) agricol; (2) foresticr; (3) intravilan; (4) Juciu de api: (5) alte categorii dc tercnuri 
extravitane, dacâ sc afià în circuitul civil. 

*2) La t1 Fitular se rnen ţioneazi. in cazul bunurilor proprii, numcle propi-ietanilui (titulawl. so(uL/so ţ ia, copilui). 
iar tn cazul hunutilor în coproprietttc. eota-partc ş i nunicic coproprielariior. 

2. Ckdiri 

NOTĂ : 
Sc vor dcclara invtusiv ccic aflatc în alte ţări. 

Adrca sau zona .• 	_•-:••• Categona* . 	• 	.•...-- ;fltIl • obandiru, 
ţsupraf4t • Cota- 

• parte 
MouI de 

..dobndre :.,• 
_•_________.; _• __ ____ 



* Categoriilc indicae strnt: (l) apartamern; (2) cas ă  dc locuit; (3) casă  de vacan ţâ: (4) spa ţii corncrciale/de 

produc ţie. 
*2 La Titular sc men ţioncazâ, în cazul hunurilor proprii, numeie proprict&ului (titularu!, so ţul/soţia copilul), 

iar în caztit hunuri ţor în coproprietate. cota-partc şi numelc coproprictari lor. 

1J. Bunuri mobile 
J. Autovchicul&autoturinie, tractoare, nia şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculă rii, potrivit Jegii 

Natura Marca Nr. de buc ţ i Anuhlc fabrica ţte Modnl de dolândire 

-? 

2. Biinuri suh formă  dc metaie pre ţioase, bijuterii, obiccte dC artă  şi dc cult, coleeţii de artă  şi 
numismatică , ol)iecte care fac parte din patrijnoniul culturai na ţional sau universal, a e ăror valoare 
însumată  depăşcştc 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Sc vor menţiona loate bunurilc aflate în proprietatc, indiferciit dac ă  ele c află  sau nu pe tcritoriut României 

la momentul dedarării. 

»cscriere srnnară 	f - 	Auui dobândirii 	j 	Valoarca estimat 

IH. Bunuri mobile, a c ăror valoai-e depăşcşte 3.000 de euro ficeare, şi bQnuri imobile înstră inate în 
ultimelc 12 luni 

Natura bunu ţui 
înstrinat 

Data 
însrinării 

Persoana către care s-a 
înstrăinat 

Forma 	Ţ  
înstrăinri 

Valoarea 
j 

, 



IV. Active finaneiare 

1. Conturi şi dcpozite baoeare, fonduri de investi ţ ii, forme echivalente de economisire şi invcstire, 
indusiv carduriJe de eredit, dac ă  iaIorea însumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5A)1)0 de euro 

N()TĂ : 
Se vor dcclara inciusiv cde a1atc în brinci sau institu ţ ii !inanciare din stră inătat. 

Insutuuacareaummlstrcaza. 	T1 j Valuta Oeschîs în anul[ 	Soidtvatoare!a zi : ştadrcsaacesteia 	. 	. ...... 

*categc,rji/e indicarc sunl: (J) conl curcn( 3w4 cc/ziva/c,zle (inclusii card); (2) dcpc:it bancar sczu 
ec/ziva/nIe; 	(3) fondziri dc invcsgigii sau echjia/cnk. iizC/usiv /omiuri privciie de pemii sau aiie sistc,me cti 
ac,imu/arc (se V()r ckc/ara cc/c u/rcmW ijrns/,ii/îscczj aerior). 

2. rlasameote, investiţii directe şj împrumuturi acordate, dac ă  valoarca dc pia ţă  însurnată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile ş i participările în stră inăta(c. 

Ernftenttittu/societatcatncarepersoanaeste 
aeionar sau asociatIbneikjar fe împrumut 

• 

• 	 • 	 . 	 . 

NumărdetiturU 
cota departic ipare 

, 

indica!e sunt (J) hcrtii de valc,are dqhzuie (iillvi de slat, cert/kate, ohIigajiun; (2) 
ac(iuni sau păr(i sociale în socieiă(i comercicI/c (3) îrnprurnniuri acon/ate in nzimc jxrsonal. 

3 



3. Alte activc producă toare de venituri netc, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

Se vor dcctara incIuiv ccic aftatc in strin ă atc. 

V. Datorii 
Debite, ipotcd, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi ahe 

ascmenea bunurL dacă  valoarca înurnat ă  a tuturor acestora dcp ăşeştc 5.000 de euro 

NOŢĂ : 
Sc vor dectara indtisiv pasivelc tinanciare acurnulateîn str ă inătate. 

Creditor 	 Contractat în azwt 	Scadent la 	 Valoare 

VL Cadouri, senicii sau avantaje prirnite gratuit sau subve ţionate fatà de valoarea de pia ţă, din 
partea unor persoane, organiza ţii, socictă i comei-ciale, rcgii autonQme, companii/societ ăţi na ţiOQale sau 
institutii publice rom»e şti sau stră ine, inclusiv burse, crcdite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altcle dcct 
cele ale angajatorului, a c ăror va!oare individualà dep ăşeşte 500 de euro* 

Chw arealizat venitul 
Siirsa vciii*ului 
uurnele, adresa 	. 	 . 

-- 
Sesiciutpr$tatiojiectut 

• 	 erzeratr de venit 	: 

Venitul atual 
tncaât 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/so ţie  

-.----..-----•--.-----.-- 

1.3. Copii  

- c—  

*Se  excepteciză  c/e la deciarure cacloiirile şi lraiujiik uzt,a/e prirnile clîn parlea n,delor (le gradui l şi a/ 1l-Jea 



VJJ. Venituri ale declarantului şi ale membrilor să i de familie, realizate în ultimul an fiscal îocheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fjscal, cu modific ările şi completăriie ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor deelara inclusiv vcniwrik provcnite din str ă inătatc. 

. 	. 
. .. 

Snrsa venitului 	Seniciut prcstatiOhicctuL 	Venitul anua 
numele, a(lresa 	generatordeveriit 	incasat 

l. Veniiuri din salarii  
I.I.Tur  

1.2. So ţ/soţie 	- 	 - 

I.J. Copii 

 
2. Veniiwl din actMki ţi independjnie  

- _ 

2.2. Soso ţic  

3. Veniiufl din cedoreofolosin(ei  burnri1or  
3. l. Titular  

M. So ţ/soie  

4. Venituri din investi(ii  
4.1. Titular  

4.2. So ţ/soţie  

5. Venituri dinpensii  
5.1. Titular  

- - oeil 
5.2. So ţ/soţie  

;7t2:- a1 tZ  

6. Veniluri din activităţi agricole  

6.1.Titular 
., 

••( /fl 
6.2. Soţ/soţie 	7 / 	. f?1ctL. 



	

: 

.Cinea retnnuu 	• 	

• 	 Sursa veuitu ţui: 	• 	 Servîcîul prestat/obiecttd 	VentuIanua 

	

. . 	 .Nume, adresa 	gSetor de vn 	• 	 • 	 .îneasat 

7. Vernlun dinprrnii şi dîitjocuri de twroc  

7.1. Titular  

7.2. $oţ soic  

M. Copii  

& Venituri din al:e surse 

8.1.Tiiu)ar  

8.3. Copii  

Prtyzenta (lcclara ţie constitiiic act pubUc şi rspund potrivit Jegii penale pentru ineNactitatea sou 

earacterul incomp!et al datelor meri ţ ionate. 

Data completării 
	

Semn ă tura 

Ali 



ANEXA Nr. 2 

DECLARATXE DE INTERESE 

	

JbsemnaVSubsernnata. 	 f,jrtt 

CNP . 	• 	• 4idliat ii 	 . 	 ; cunoscaod prevederile art. 292 
din Codul penal prMnd falil in declantii, dcclar pe propria raspuadere: 

1. Asociat sau aetlonar la soeietati comerciale, compaowsociclati nationale, institutii de credit, grupori dc interes 
econoiuic. precum si membru in asociatii, fundatii sau alte orgaui.zatii neguvernamentale:  

Unitatea - dtauniirea si adresa - Calitatea detinut* 
Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni 

Valoarea totala a 
partilor sociale siisau a 
actiunilor 

2. Calitatea de metnbru ia organelc de conducerc, admiaisirare si control ale societatilor comerciaie, alc regiilor 
aut000me, ate companiilor/societatilor nationale, ale instittitiilor de credit, ale grupurilor dc intern economic, ale 
asociatiilor sau fuudatjilor ori ale altor organizatti oeguveruamentale 

deuumirea si adresa 	
detinuta 

Calitatea de mcmbni in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretdbuite, detinutc in 

FÀ 

.-.... 	c 

S. Contractc, inctusiv celc dc asi ştenta juridica, cousultanta sl civlle, obtinute sau aflate in derulare ia tinipul 
extrcitarii funcliitor, oiandatelor sau demoftatitor pubflce finantatc de la bugetul de stat, local si din fonduri externe 
rn-i inc ţ eiate cu $ocietati comerclale cu capital de stat sau unde slstuj ete actionar maioritartminoritar: 

Bcneficiarul dc contract: 
	 care 

aete, preaumele/dtnumirca si adresa 
adresa 

de gradul 1) ale titularului 

comerdaltiPersoana f,zica 
a/ Asociatii faniiliale/Cabinete 
le, cabinete asociate, societati 
tesiwtale sau societati civile 
ale cu raspundere liniitata care 
a profesia de 

Frin rude de gndul I se mteiege psrlal pe llnic ascendcata sl copll pe iinie descadeota. 
b Se vor dcclsra numcie, dcaumlrca sJ adrtsa bcnellclarulul dc contracr unde, prin calltatca dctloura. tilulanjl, sotut(soUa si nidcle dc gndul l obtin 

cantractc, asa cum sunt definitc la pct 5 Nu se declsr ă  contraetelesoeletllor comcrclalc pc aclunl la care deciar*ntul tinpreuua cu sotiI/sCia 
Oi rudelc de gradu) l deln mai pu3in de 5 % din capitalul soclsl aI societăEli, Jndifereot de modul dc dobandire SI aciuniior. 

Prezenta declaratie eonstituie act pubiic si raspund potrMt iegii penale pentru inexactitatea sau caracterul iucomplet 
al datdor mentlonate. 

Data compleţarii 	, 	 Scmn 

fl: 	... 


