
DECLARAŢ IE DE AVERE 

Su hsem natul/Sbsea, 	 având fuocţia 
de 	 la - 

CNP . 	- , domiciHuj - 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul pcnal privind falsul în declara ţii, dcclar pc propric răspundcre 
Cà împreună  Cu familia1  deţin următoarele: 

1) Prin familie se în ţclegc soţul/soţ ia şi copiii atlaţi în întrcţ incrca acestora. 

I. )iunuri imobile 

1. Tcrenuri 
NOTĂ : 
Se vor dccJara jiichisjv çclç aflate în alte ţări. 

4dresa%auzona Catcgoria 
dobaadirii 

uprafa ţa 
Cota- 
parte 

Modutde 
dobudir 

. itn aru 

* CatcgriiJe indicatc sunt: (I) aricol; (2) foresticr; (3) hitravilaii; (4) luciu dc ap ă; (5) alte catcgoriî de tereiiuri 
extravHa»e, dac ă  sc afl ă  în circuiwt civil. 

*2) La Titular sc mcn ţioncază. în caztil bunurilor proprii, numcic proprictarului (tituarul, so ţul/soţ ia, copilul). 
iar în cazul bunurilor în coproprictate, cota-partc şi nurncic coproprietarilor. 

2. Clâdiri 

NOTÂ: 
Se vor dcclara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Adrs sau cona 
........... 	•.. 	. Cafegona _ 

dobandint 
Snprafaft • - 

Coa- 
paz-te 

Modiil & 
. doandre 

TtularuI . 	. 	: 



* Categoriilc indicate sunt: (1) apartament;(2) ca ă  de locuit; (3) casă  de vacanţă : (4) spa ţii comcrcialc/de 

producţie. 
*2) La Titular se men ţioncază, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarultii (titularui so ţul/soţ ia, copilul), 

iar în cazul bunurilor în coproprictate, cota-parte ş i nurncle coproprictanlor. 

11. Bunuri  mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatricul ăriiq potrivit legii 

• 	 . .Natura :•• . 	

• 	Marca Nr. de bucăţ î AnuI dc fabrita ţ e Modul de dohndWe 

2. Bunuri sub formă  de nietale preţioase bijuterii, obiecte de artă  şi de culr, colec ţ ii dc artă  ş i 
numismatică , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural ua ţional sau universal, a căror valoare 

însumată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor men ţ iona toate bunurile aflzite în proprietate. indirercnt dac ă  elc se atlâ sau nu pe tcritoriul Roinniei 

la momentul declarării. 

.... .. . flescriere suinară 	 Anul dobndirii 	. . 	Valoarea estimată 	• 

UL Bunuri mobile, a c ăror valoare depăşcşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstră inate îfl 
ultimele 12 luni 

Natura bunului Data 	• Pcrsoana către cire s-a Forma Valoarea 
înstră inat înstrăiflării tnstrăinat înstră inirii  

.-.-- 
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Iv. Activc financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de invcti ţii, fonue echivalente de economisirc ş i invtirc, 

inclusiv carduri(e de crelit, dacă  valoarea însumată  a tuturor acestora depăşeşte 5.004) (le curo 

NOTÂ: 
Sc vor dcclara inclusiv cele aflaie în bănci sau intituii financiare din strin ătak. 

Jnsttuţia.careadministreaz ă  
ş adresaacesteia 	. 

Tipzzi* . 

• 

Valuta 
._- 

Dechis tn anul 
_________ 

Soidtvaloare.Ia zi 
______ 

*cJtego,.iile indicac sum; (I) con curent .ww chha1ente (ncJusiv card); (2) depo:iI bancar sau 

echivaienle; (3) Jwzdu,i de imrsligii scm echivakn(e. i,ulnsir fondu;i privcilc dc pensii scm altc sisIe;nc cu 
acz,,nzdarc (sc vor dec/ara ceie ajrrenk anzi/z,i/isccsl ţmierior). 

2. Plasamente, inveti ţii directe ş i tmprumuturi ac()rdatc, dac ă  valoarea de pia ţă  însumată  a tuturor 

acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Sc vor declara inclusiv invcti ţ i!e ş i partidpările în străinătate. 

Ernitcnt titlu/societatea în caxc persoana•este• 
acţ onar sau asociat/benefkiar deîmprumut 

• Tipul*
•. 

:Nurnăr Je tithiri/ 
totade participare 

•.:vfoca . to lă  la zi 
. 	

. 

C.ategoriile indicate szrnt: (i) /icirsii dt valoitre de(irn,te (tit/nr ă  de siat ccriijkate. oh/iga(izini): (2) 

actiuni saztp&(i socia/e în socicl ăji comerciale,: (3) impritmiltiiri acordarc în nUrnC /N!iSOflLI/. 



3. AIte active producă toarc de venituri nete, care însumate dep ăşesc ecliivalentul a 5.000 de euro pc 
an: 

NOTĂ : 
Sc vor declara indusiv ce!c aflate în sti- ă inătate. 

V. »atorii 
Dcbitc, ipoteci, garan ţ ii cmise în bcncficiul uaui ter ţ, bunuri achizi ţionatc în sistem leasing şi alte 

asemenca bunuri, dac ă  valoarca însurnat ă  a tuturor accstora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor dcclara inclusiv pasivcic tinanciarc acurnulate în str ă inătate. 

• 	 Creditor 	 . • Contraetatîn antii :t Scadent la 	 Vatoare 

- , 

VI. Cadouri, senicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piată, Jin 

partea unor persoane, organiza ţ ii, socictăţi comcrciale, regii autonome, cowpanWsocietăţi naţionale sau 
institu ţii publicc romneşti sau stră inc, inclusiv burse, creditc, garan ţii, dccontări de eheltuieli, altelc dect 
celc alc angajalorului, a c ă ror valoare individuală  depăşeşte 500 de curo* 

Cnc a realizat vittrt 	
Sursa venitului: 	1 qerviciul prestaUObicctul 	Venitul anual 
aurnele adresa 	1 	2cnerator dc venit 	 încasat . 

. litular 

1.2. Soţ/so ţ c 

1.3. Copii 

tSe  excepfeaz ă  cic la deci.ararc caclouri/e şi trata(iik u:uale p,imite dinpariea rucic/or de radui Jşicil J/-/ea 
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V1I. Venituri ale dedarantului şi alc membrilor să i de familic, realizate în uHirnul an fiscal încheiat 
(potriit art. 41 din Legea nr. 571(2003 privind Coul fîscal, cu modificrile şi completă ri!e ulterioare) 

NOTĂ  
Sc vor dcclara inclusiv venittirile provenite dii str ă ină tatc. 

ciiie a rcalizat verjitui 	: 

Sursa venitului: 	. 

numele,adresa 
Serviciul pretat/ObiecUt 

geuerator de vernt 
Wnitul an ă1 

înasat 

l.LTitular 
t ,p•4.gţ  - 

12. Soţ/soţ ic  

13. Copii  

2. Veninzri din activită(i indepndente  

2.1. Titular  

2.2. Soţ/soţic  

3. Veniluri din cedareajJosin(ei bwmrilor  

3.1. Ţ iiuIar  
T 

4. Vénituri din invesiiţii  
4.1- Titular  

4.2. Soţ/soie  

5. Venituri din pensii 	 - 

5.1. Ţitular  

5.2. Soţ/soţ ie  

6. Venituri din activilăţi agrico/e 	- 

6.1. Titular  

6.2. Soţ soţie  
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Cinc a realizat venitul 	
lfl VflilUUI. 

nma nAac 

1 7  Veniiuri din prenzi şi dinjocuri de noroc  

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

.3. Copii 

8. Venitvri din alte surse 
a.l.Titular  

Prezenta declara ţic coustituie act public şi răspund potrivit lcgii penale pentru inexactitatea sau 
caractcrul incomplet al dateor men ţ ionate. 

Data comp)etării 
	 Semnă tura 

6 



ANlXANr.2 

DECLARATIE DE INTERESE  

, SubsemnatuUSubsemnat 	Zt 	 avnd Junctia de C~Lei'-<2V.1, Ja 
. .. 	 ..., domiciliat in ... 	 ... . ....... ................... . cunoscaod prevedcriit art. 292 

din Codul pcnal priviad falIiI iu declaralii, decr pe propria raspuodere: 

J. Asociat sau actionar Ia socictai comercialc, companli/societati oatiooale, institutii de credit, grupuri de interes 
ecoiioi»ic, precuw si mexubni 1» asociatii, fundatii sau alte orgaoizatii neguvernamentale:  

Unitatea - denumirea si adresa - Calitatea detinuta 
Nr. dc pani 
sociale sau 
de actiuoi 

Valoarea totala a 
partilor sociale si/sau a 
actiunilor 

Z. Calltatea dc membru in organele de onducere, administrare si control ale societatilor coincrciale, ale regiilor 
autononsc, ale companiiiorisocietatilor iiationale, ak institutiitor dc crcdit, ale grupurflor dc Interes econolnic, ate 
asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor oranizatii ncguveroamentale: 

denumirea si adresa- 	 1 	
j 

i0 

4. Catitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau oeretribnite, detiaute ia 
cadnil oartidelor uolitice. functia detinutasi deuumirea oartidului oolitic: 

Contracte, inclusiv cete de asistcota juridica, consultanta si civile, obtioute sau aflate in derulare in timput 
ercitarii functiilor, maodatelor sau demnitatitor pub!ice fnantate de la bugetul de stat, local si din fonduri externe 

eneficlarul de contract: 
	 carc 

nele, prenumelc/denumirea si adrcsa 

adresa 

de gradul 1) ale titularului 

tati comcrcialc/Pcrsoana fizica 
izata/ Asociatii familiale/Cabincte 
iduale, cabinete asociate, societati 
profesionate sau socletatl clvHe 
ionale cu raspundere limitata care 

ioara profesia de 

Pdn rudc dc gradul l sc lntctcc parintl pc llQie asccadcnta sl copll pe tiaie dcsceadcuta. 
Se var declara numcic, dcrnunins si adrcsa bcncllclarubil de contract utide, prtu calltatea aetlnuta. titularui, sotuttsotla sI njdele dc gndoi l obtin 

contrnc(e, asa cum sun( dcllnitc la pct. Z. Nu sc dcclnră  contractele soclt ă Uor comerclale pc acOhini Is carc dcclaranlul tmpreunâ cu soJul/soia 
i ndeledegradui Idc:ln nlai puin de5 % din capUalul soclal alsocIttCif,Jndiferentde modulde dobhdire al .ciunilor. 1. 

Prezenta declaratje con ş tituie act public si raspuod potrivit legii penale pcntru inexactitatea sau caracterul incomplct 
al datelor mentionate. 

D a compje ţarii 	 Semnat,t 


