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DECLARAŢ IE DE AVERE

de

#

, având funcţia

C4J

Subsemna I/Subseinuata,

r/n-7(y V

ht

, domiciliul

CNP

Qivr

& nlrt(

ţ0r~ ĂW

cunoscând prcvederile art 326 dia Codul penal priviud faJsul în deelara ţ ii, deelar pe proprie i-spundere
că împreunà cu fam ilia» de ţin urmă toarele:
*1) Prin familic sc înţelegc soţul/soţia şi copiii aflaţ i în întreţ inerea acestora.
I. Bunuri imobile

L Terenuri
NOT Ă :
Se vor dcclara inclusiv ccle aflate în altc ţări.
4drea sau zona

toa-

Categoriac

parte

Nodut1e
dobândire
4prOr(

_______

1kob

Q/j6

%62

72

Titularut

!!i

jLivr

* Caugorii1c indicate sunt: (l) agrîcol; (2) forostier; (3) iniravilan; (4) luciu de api;

(5) alte categorii de terenuri
cN vjlane, dacă se află în circuitul civil.
*2) La tTitular se mcnţioncar.ă , în cazul bunurilor proprii, numele proprielarului (titularul, so(ul/so ţia, copilui),
iar în cazul bwi Llrikr în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprictarilor.

2. Clădiri
NOT Ă :
Sevor declara inchisiv ccic aflatc în alte ţări.
Adresa
sau zona .
. .

rt)

categoIlax
.

.

~
10wi

Anul
Supraf4ta
-dobandirn

Cotaparte

A?9,
2~

,2

Modul de
dobandire

TztularuI2

L/JooL

* Categoriile indicate sunt: (I) apartarnent; (2) cas ă de locuit; (3) casă de vacanţă ; (4) spa(ii comerciale/de
producţic.
*2) La TitWar se rnen ţioncază , în ca7.ul bunurilor proprii, numele proprietarului tituIarul so ţultsoţia, COpiJul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, eola-parte ş i numele coproprietarilor.

H. Bunuri mobile
1. Autovehiculelautoturisme, tractore, ma şini at-icole, şalupe, iahturi ş i alte mijloace de transport
care sunt supusetnmatricul ării, potrivit legii
atut a

Marca

Nrdc buci ţ i Anul de ftbnc4e

Modul de dobndtre

2. Bunuri sub form ă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colec ţii de artă şi
numimatieă, obiette care fac parte din patrimoniiil cultural na ţional sau universal, a c ăror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor menţiona toalc buiitirilc aflatc în proprictatc, indifcrent dac ă elc sc all ă sau nu pe teritoriul României
la momcntul dcclat-ării.

1)escrierc sirnzară

Aaul dobândirii

.

.

Vafoarea estimat

:• •

JIL Bunuri mobilc, a c ăror valoare depăşeşte 3.000 de euro ficcai-e, ş i bunuri imobile tnstrăina(e în
ultirnele 12 luni

IV. Active financiare
L Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme eebivalente de economiire şi investire,
inclusiv cardurle de eredi*, daeă valoarea însumată a tuturor aeesora depăşeşte 5000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau instituţii financiarc din străinătatc.

.

Jnstitiacare admlnistrează
...şiadea.acteia

V2hlta

Tipul

.
.

Deschis în anul

Sold/valoarc la zi

.

* aieg.?riiie indicage swit: (l) conl cwtnI sau ec/iivalenîe (inclusiv ca,d); (2) dépozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de imcs:i;ii sau echiva/enle, /nciusiv Jbnduri privatc de pcnsii sau aitc sisie,ne cu
acumulare (se vor dedara cele aferente anului fivca1 anterio?).
2. Plaamente, invcstiţii dircttc şi îinprumuturi acordate, dacă valoarca de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeş te 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv investiliile şi participărilc în străinătatc.
•

Eniitent titlu/societatea tn care persoana este
acţionar sau asociat/benefleiar de împmut
ni

•

•Ti ul

Num ăr de titlurtl
cota de participare
•

•
.

Vaioarea totală Ia zi
..
.

CaiegoriiIe indicate sunt: (1) &Jrtii de valoare deţirniie (iiiluri de sla, certjkate. ohăigajiuni): (2)
actitrni saupărji socia/e în .ocieJăjJ comercjaje; (3) imprumuturi acordaie în numc personal.

3

3. Altc active producă toare dc venitnri nctc, care întumate dcp ăş esc cchivalentul a 5.000 dc curo pe
an:

__
.............. . ...................................... w-_____
NOT Ă :
Se vor cicclara jnclusjv ccle ailate în str ăină ate.
V. Datorii
Dcbitc, ipoteci, garanii emisc în beneficiul unui ter ţ, bunuri achL.i ţ ionate în sistem lening şi altc
asemenea bunuri, dacă valoarea însumat ă a tutur()r acestora dep ăşcşte 5.000 dc curo
NOTĂ :
Sc vor dcclara inclusiv pasivele frnanciare acimulate în str ăinătate.
Contractatîn anut

CreJitor

Scadeat la

Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau suhven ţionatc fa ţă de valoarea de pia ţă, din
partea unor persoane, organiza ţii, societăţ i comerciale, rcgii autonome, companiilsociet ăţi na ţionale sau
instituţii publice româneşti SaH stră ine, inclusiv burse, crcdite, garanii, decont ă ri dc cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a că ror valoare individuală depăşeşte 500 dc curo*
Cine a realizat vcnitul

Suts

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţi

1.3. Copii

*Se excepteazc7 de la declarare cadourile şi tral(I/iile Mztlale primize dăn parzca rudelor de gradul J şi ai 114ea

vII_ Vcnituri ale declarantutui şi alc mcmbrilor săi dc familie, realizate în ultimu) an fiscal îicheiat
(potriit art. 41 diR Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completă rile ulterioare)
NOTĂ :
Se vor de1an inclusiv veuiturile provenite din strin ătate.

-

Crne
a reahztvc
rn.tul
.
..

.

;

.

Su ra venituui:
nurneIe adresa

Seiciut
prestatlObiectuJ
n.
.
enerator de vcrnt

Venitul an ual
rncasat

/. Vcniw1 din salarii
1.1.Titular

r,

1.2. Soţtsoţie

!o.

o c1.

..J.Copii
2. Venituri din aeiivităgi independenie
2.1. Titular
12. Soţ/soţie
3. Venigw-i din cedareafolosingei bwnîrjlor
3.1. Tituar
3.2. Soţlsoţic
4. Veniruri din investiţii
- titijjar
4.2. Soţ/soţie
5. Venjjufl din pensii
5.1.Titular
5.2. So ţtsoţie
6. Venilw-j din achiti agricole
6.1. Titular
6.2. So ţ/soţie

Ee r

cîi

5

o ca

Cire a reaizatveuitat

Sursa venitului:
desa

.

$en2ciul prestat/obieiul
geetot deven

Ventu1 anuai

7. Veniguri din premii şi dinjocl4ri de noroc
7.1.Titular
7.2. Soţ/soţie
7.3. Copii
8. Venigw-i din alte suie

.2. Soţ/soţie
83. Copii

Prezenta declara ţie constUuic act public şi ră spund potrivit lcgii penalc pentru inenctitatca sau
carctcru1 incomplet al datelor meo ţionate.
Semnăt

Data completării

I-

6

ANEXANr.2

-

DECLARATIE DE INTER)SE

, avand ţuoctia dei.9..., Ia
, cunoscand prevederiie art. 22
din Codul penal privind talsbl in declaratii, declar pe propria raspundere:

7)

SubsemptuVSubSeDtflta.

........41sCNP

........... uunicfliat in .....

1. Asociat sau actionar la societati comerciale, companii/societati nationate, institutii de credit, grupuri de interes
economic, precum si membru in aociatii, fuodacii sau altc organizatii neguvernamentale:
Nr. de parti Valoarea totala a
Calitatea detinuta
sociate sau panilor soelalc sitsau a
Llnitatca - denumirea si adresa de aetiuni acliuoilor

2. Calitatcn de membru in organelc de conducere, administrare si control ate societatilor coinerciale, aie rcgiilor
autoncme, alc companiilor/societatiior uationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale
asociatiilor $2U fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:
.
Calitatea
•
Valoarea
.
Uoitatca denumirca si adrcsa detinuta
bencfsciilor
-------.
. Caiitatea de membru in eadrul asociatiilor rofesionaJe si/sau sindicale:
_•.

3.1

,

J

4. Calitatea de mcmbru in orgsnele de conducere, admiuistrare si control, retribuitc sau ncrctdbulte, detinutc io
cadrut partidetor poJitice, functia detlnuta si dernnnirea partidului politle:
4.1 .....

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultanta si civiie, obtinute sau aflatc in derWarc in timpul
exercitarii functiiior, mandatelor sau demnitatilor publicc finantate de la bugetul dc stat, loeal si din fonduri externe
ori inebeiate cu societsti conerciale cu capital de stat sau unde statul este actionar ulajoritar/minoritar:
Procedura
Institutia
Data
Valoarea
$.1 Benefielarut de eontract:
contractanta: prin care a TlpuJ
Durata
fost
*
totala
a
numele, prenumeletdenumirea si adresa denumirea
.
contractului incheierii
contraetului
incrtdintat
eontractului
contractului
si adresa
contractul
Titular
Sot/sotle
Rudc de gradul. 11) a!e titularului
Societati comercialc/Pcrsoana fizlca
.
autorlzata/ Asociatil familiale/Cabincte
individuale, cabincte asociate, socletati
civile profesiate sau societati civlle
profesiooale cu rMpundcre limitata care
dcstasoara profesia de
avoeat/Orgaoizatii
neguvernamentale/Fundatii/Asociatii
Frin ru(Je de gr*(Jui i se lniticge panntt pe iiaie asccaUtilta si copii pe unie ancencienu.
Sc vor declara numcic, decumlrca *1 adrcss benetciarubil de consrsct unde, prio ealltaiea detinuta, (itulsrul, sotut/soiia si rudtle de raduI I ohiin
contracte, asa cum sont dcfinite la pct. S. Nu se declară coatnettle socle1011or comerclale pc aciunl la care declarantul tmprtun ă cu soEutîsoCia
i rodcic de gradui 1 dcCln rnai pulo de % dio capiialiil soclal al socictiU lndirerent de modol de dobAndirc sl acEiunilor.

.-_.

Prczcuta declaratie coostituie act public si raspund potrivit legii penate pentru inexactitatea sau caracterul incomplet
aI datclor mentlonatc.
.emnp•.

