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DECLARAŢIE DE AVERE
C]

avnd functia

Subsemuatul/Su
de
/A,

la

CNP

domiciliut

cunoscnd prevedcrile art. 326 dîn Codul penal privind falsul îu declaraii, dcclar pe proprie r ăspundere
că împreun ă cu familia 0 dcţin următoarele:
*1) Prin familie scîn ţelee soţ ul/soţia şi copiii aflaţ i în înirc ţ inerea acestora.
l. Bunuri imobjle
1. Terenurj
NOT Ă :
Sc vor declara inclusiv cele aflatc în alte ţări.
Ădresa sat

cgoria

(

Supra.ţa

*

j
/

Tt1ar

.

Catcgoriilc indicate sunt: (J) agricol; (2) forestkr: (3) intravilan; (4) Iuciu & apă ; (5) altc categorii de tercnuri
cxtravilanc, dacă sc ajlă în circuitul civiL
*2) La Titular se rnen ţionează, în cazul bunuritor proprii, numele proprietarului (ttularul. so ţuVsoţ ia, copi!ul),
iar în cazul bunurilor în coproprietat, cota-partc şi numcle coproprictarilor.
2. Clădiri
N()T Ă :
Se vor declara indusiv ccle aflate în alte ţări.

•

/

Catcgoria*
....

4flUI
•

obaudirn

Sprafata
•

••

•Cpt
pac

.dobandr

Titulari

* Categoriilc indicate sunt: (1) apartamenL; (2) cas ă de Iocuit; (3) cas ă de vacanţă ; (4) spaii comcreiale/de
producţie.
*2) La Titular se mcn;ioncază, în cazul bunuritor proprii, numeie proprictarului (tiLutarul, so ţul/soţ ia, copilui),
iarîn cazul bunurilortn coproprictate, cota-partc ş i numele coproprietarilor.
IL Bunuri mobfle
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iabturi şi alte mijloace (tc transport
care sunt supuse tnmatricul ării, potrivit legii
Natura

Matca

ţ Nr. de bui ţi Aaul de fabricaţle ţ Modul de dobândire_J

2. Bunuri sub form ă de mctale pre ţioase, bijutcrii, obiec(e de art ă şi de cult, colccţ ii de află şi
numisrnatică, obiccte carc fac parte din patrimoniul cultural na ţ ional sau universal, a cror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Sc vor rnenţiona toatc bunurilc aUate in propricaw. indifcreat da ă dc se află sau nu pe teriioriul Ronaiei
la momentul cleclarării.
Descnere sumară

AnuI dobndtr,i

Valoarea estzmat

IIL Bunuri mobile, a c ăror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro ficcare, ş i bunuri imobile tnstrăinate ţn
ultimele 12 luni
Natura bunulzd
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care -a
înstrăinat

,

Forma
înstrăinării

.•

Valoarea

IV. Active financiare
1. Conturi şi dupozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de cconomisirc şi investire,
inclusjv cardurilc de credit, dac ă valoarea însurnatà a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele atlatc în hănci sau intituţii fnaniare din .trăinătatc.
Ţnstituia care administteaz
ş [adrcsaacesteia

Tipu1

Valuta

Deschisîn anut

SoldPiraoare Ia zi

7

* Ca!egorij/c ii,1icak snn!: (Z) coni czirenl sc:n echiralème (ănc/usir cord): (2) .iepu:iI hancar sau
cc/iivalenie; (3) fonclzirj cic jizvesgijji swi cchiva/cnf. inc/? Ăsiv /ncluri priwiw dc pcnsii SW( a/k sisteme czi
c,cunmlazr (se vor dcclara ceI( aJ.re;?k/ a;mlui$scatc:nIcriupJ.

2. Plzsamente, investi ţii dircctc şi împrumuturi acordate, dac ă valoarea de pia ţă însumată a tuturor
acestora depăşeş te 5.000 de eur()
NOTÂ:
Se vor dcclara inclusiv invcsti ţiilc şi participăiile în răină(ate.
Ernftcnt
acţ iona sau aociat/beneficiar deîmpnunut

(c(iZ4fli

Ti ut*

urntlhni/
cota de paflicipare

VaoarcatotaM fai

*Categuriile il?(licatt sztnj: (J) /njrjjj de vcj/oarc dejinute (titlwi c/e stat. certi/kak ohligajitfni); (2)
Scm/) ăr(i socicile in soeicîă;i conzercia/e; (3) irnprrnnuluri acordcgc in PZZJPnC persrnal.

3

3. Alte active producă toare de venituri iiete, care însumate dep ăş esc echiv2lentul a 5.000 de euro pe
an:

NOT Ă :
Se vor dcclara inclusiv celc atlatc în str ăinătatc.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ţii emisc în benefkiul unui ter ţ, bunuri achkziţ ionatc îo sistcm leasiug şi 21te
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora dep ăşcşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Sc vor declara incluiv pasiveie financiare acumulatc in srin ătate.
Contractatîn anul

Creaitor

Scadent la

Valoarc

V1. Cadouri, servicii sau avantaje prirnite gratuit sau subven ţionate faţă de valoarca de pia ţ , din
partea unor persoane, organiza ţii, societăţ i comerciale, regii autonome, companii/societ ăţi na ţionale sau
institu ţii publice romoe şti sau străine, inclusiv bursc, credite, garan ţii, decontă ri dc cheltuieli, altele dect
cele ae angajatorului, a c ăror valoare individual ă depăşeşte 500 de curo *
Snia venftulni; •
numele. adresa •

Cine a rcaii7.at venitut
•
•
1.1.Titular

Servieiul pretatJObiectul
2cncrator de venit

Venitul anua!
încasat

•

1.2. Sosoţie

1-3. Copii

*,f.

excepgaz ă de /ci ckdcirare cadourik ,şi /rctta(ăik un,ak primite (linpQneu rude/or de grodul 1 şi ai Il-Iea

4

V!L Venituri ale declarantului ş i aJe mcmhrilor să i dc familie, reajizate în uJtimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 511/2003 privind Codul fisca!, cu modifzc ările ş i completă rile ulterioare)
NOTĂ:
Se vor declara inctusiv vcnittirik provcnitc din str ăinătate.
Sursa venituui
nurncle, adrcst

cine a eiat veiu
.

.

Senicfu prcstat/ObicctU
genetator dc venit

.

1. Venilură dăn salarii
l.l.Titular

t1S7Fcz

-

f1V Ă

p,e,72IR./

______

13. Copii
2. Venituri din acsivit ăji independcnie
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie
3. Venituri din cedareafolosingei binurilor
M.

Titular

3.2. Soţ soţie
4. Veniiuri din investijii
4.1. Titutar

4.2. Soţ/soţic
5. Venill(ri din pensii

5.1. Titular
5.2. Soţ/soţie
6. Veniguri
6.1.

Venitulanual
îacasat

din activităţi agricole

-

Titular

6.2. Soţ/soţie

5

Sursa venitului:
Nume, sdresa
i. Verntmz drn prcrnii şi dinjocuri & noroc
7.1.Titular
Cine a refflâat vcnitai

.

Sen4ciulprestat/obiectul Venituiarnial
încasat
generator de enit
}
.

7.2.Soţ/soţie
73. Copii
8. Veniguri din alie surse
8.1.Titular

8.2.Soţ/soţie
8.3 Copii

oie

Prc7.enta declara ţie constituie act public ş i rispund ptrivit icgii penaie pcntru iiicxactitatea sau
taracterul ineomplet al datelor mcn ţionate.
Data complct ării

Semnătir

ANXA Nr. 2

DECLARATIE DE INERESE
. oici1iat in.
CN /
..
di.n Codul penal priviud faIul in declaratii, declar pe propria raspundere:

avaod fuactia de
eunosand prevederUe art. 292

1. Asociat sau aetionar la societati comereiale, companwsocietatinationale, iustitutii de credit, grupuri de intercs
economie, precum si rnembni in asoctatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale:

,

1

Unitatea - dcnumirea si adresa

Calitatea detinuta

-

Nr, de pafli Valoarea (otala a
socialc sau partilor sociale si./sau a
de aetiuni actfunilor

L1.....

2. Calitatea dc mernbru in organelc de conducere, administraresi control ale societatilor comerciale, ale regiilor
autonome, ale compiniilor/societatilor nationalc, alc institutlHor dc credit, ale grupurilor de interes economic, aIC
asociatiHor sau fundatiijor ori alc aitor orgaaizatii neguvernamentale:
.
.
Unitatca - denunurea
si adresa

Cafltatea
detinuta

•
-

•

!Valoarea
beueficiilor

2. 1.....

13. Catitatea de membni in eadriil asociatiilor pro(csionale si/s;iu sindie;tle:

4. Caiitatea de membru in organcic de conducerc, aduiinistrare si controi, retribuite sau neretribuitc, detinute in
Icadrui uartidelor Doiitice. tuoctia detinuta si denumirea nartidului nnlitie

Contncte, incluslv cele de asistenta juiidica, cousultants si civllc, obtinutc sau aflate in derulare in tinipul
ereitarii functiilor, mandate?or sau detnnitatilor pubHce fjnantate de la bugetul de stat, local si din tonduri exteruc

care

Benefjciarul de contract:
ncic, prenumele/denurnirea si adresa
adresa

de gradul 1) ale titularului
tati comercialc/Pcnoana flzlca
izata/ Asoeiatii famijiale/Cabjnetg
duale, cabinetc ssociate, socictati
profcsiiale sau socletati civUe
ionale eu raspundere limitata care
oara profcsia de

Prin rude dc gradul I sc lntcicge parintl pe thiie ssccndeii(a sl

copfl pe Iioie dsccndcnţa.

Sc vor declara numele, denuntlrea sl adrcsa bcneficlarulul dc cootract undc prin caUtatca dciinuta, tlwlarul. sotuUsotia si rudcle

de grac!ui l ohtin
Cofltflctc, asa eum sunt dclloltc la pct. 5. Nu se declarâ contractele socle*IJllor comerciale pe aciunf la csre declargntul Inipmuoâ cu so u1/soiiI
1 rudeie de gradul! dCin mai pula de S % din caplrslul 3ocial *1 wictiCI4 lndlfcreat de modul de dobndire aI ae9iunilor.

Prezcnta declaratie constitute act pubuc
al datelor mentionate.

si rsspuud potrlvit Jegii penale pentru !ncxactitatea sau caractcrul iacomplot

Data eomplâarii

&4

S.mnatura

