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DECLARAŢIE DE AVERE / 

Subsemnatu[/Subsemuata, 	
,t.49j,Ly9/ 	

-ţy 	având funclia 
ae 
	

ia 

CNP 
	

(JolfliCiliUl - 

cunoscând prevedcrile art. 326 din Co(lul penal privind faisul în declara ţii, decla r pe proprie răspundere 
că  împreună  cu famiIia1  dcţin următoarelc: 

* 1) Prin flrnilie se în ţeleg 	til/soţia şi eopiii aflaţ i în întrcţiiierea aecstora. 

I. Buuuri imobile 

1. Tercnuri 
N()TĂ : 
Se vor dcclara inclusiv cele aflate in alte ări. 

Adres4 au iona 
. Categonaw 

 
Cota- 
partc dobndire 

ittt JflJ 

________.-,_____ ______ •7 y. C!C _ 
* Cacgorii1e indicate sunt: (1) agricol; (2) forcstier; (3) intravilan; (4) luciu dc ap ă : (5) alte categorii de tct -enuri 

cxtravilane, dac ă  se afIă  în circuitul civil. 
*2) La Tirular se nicii ţ ioneaz, în eazul bunurilor proprii. nllmelc proprietarului (titularul. so ţuVsoia, copilul). 

iar Îli cazul hunurilor în coproprietate, cota-partc ş i numek coproprictarilor. 

2. Clădiri 

NOi Ă : 
Se vor declara incluşiv cele aflatc în alte ţări. 

.u zolia
.  • 	

:- 	 •• 	 • 	•. 	. 	... Cătegora 
• 

.. Surafa ţ  Ço 
 parte 

. dobndire  
[:__Titaru1. 

%)9 cc  



* Categoriile indicate sunt: (l) apartament; (2) casà de tocuit; (3) casă  de vacanţă ; (4) spa ţii comereiale!de 
producţie. 

*2) La Titular sc men ţioncază . in cazut hunurilor proprii, numele proprietarului (titularul. so ţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte ş i numele coproprictarilor. 

JI. Bunuri mobile 
J. Autovchicule/autoturismeq tractoarc, maqini agricole, şalupc, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuseînmatriculă rii, potri%it legii 

Natura 	 Marca 	Nr. de bucăfl Auul de fabrieafle ţ  Modut de dobudire 

2. Bunuri sub f()rmă  de metalc pre ţioase, bijutcrii, obiecte de art ă  şi de cult, colectii de art ă  ş i 
numisma(ică, obecte carc fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau univcrsal, a căror valoare 
însumată  dcpăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor menţiona watc huniirilc aflate în proprietatc, indiferent dac ă  ck se află  sau nu pc tcrirîul Românki 

la momenttil declarării. 

: 	- Descriere surnară  • 	• 	AnuJ dobândirili 	 estintată  

IB. Bunuri mobile, a căror valoare dcpăşeşte 3.000 de euro fiecarc, şi bunuri imobile înstrinate în 
ultimele 12 luni 

Natura bunului 
tnstrăinat 

Data 
ţnstrăitţ rii 

Pcrsoana cătrc care s-a 
înstrăivat - 

Forma 
înstră inării  

Valoarea 

-, •• 



1v. Aetive frnaneiare 

l. (:onturi şi depozite bancare. fonduri de investi ţii, forme echivaientc Je economisirc şi investire, 
inclusiv cardurilc de credit, dacă  valoarea însumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor dcclara jnclusiv cde aflate in bănci sau instituii linanciare din stră inătate. 

lnstitutia care administrează  
.. 	şiadresa acesteia 	• 	 . . 	 • 	 . 

Tipti1 .. 	, 

Valuta 	I Dcschis înanu ţ  
. . 

SoJd/valoare la zi . 	,.. 

sccJt( g(,l.ii/c  indcaie suns: (J) ccmt c-urenl sau ec/zira/c,,t ţ  (inclusiv cwd); (2) depv:iI bancw sau 
echivalerne: (3) /mdură  cle invcsiijii sau echivc,/ente. iIlc/asiv /.zndri private de petzsii sau a/wsiskzne cu 
acurnulare (sc vor declara ce/c a/renW atzulziJsca/ «nterior). 

2. Plasamente. invcsti ţii directe şi împrumuturi acordate, dacă  valoarea dc pia ţă  însumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de curo 

NOTÂ: 
Se vor declara inclusiv invcsti ţiile şi participrik în străinătate. 

r 	Emitent tUhjlsoţ jetatca îii carpersoanaeste • 

acţionar sau asociaf/beuefjcja dc ţrnprinnut . 	
• 

.Nurnă r (le fitluri/ 
cola de pa$icipare, 

yfoarea totalâ la zi 
. 

*C ategorii/e  indicoie .vun$: (J) /,cîrţjj de va/oarc deţinwe (tit/uri de stat. certi/kote, oh1igaţiun: (2) 
acţiuni sau părgi .ocia/e in socielăji cotnercia/e; (3) iinpniinflturi (JCOfl/LIte in rnime personal. 



3. Alte active produeă toare de venituri netc, care însumate dcp ăşesc cchivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

NOTĂ : 
Sc vor declara IflCILISIV ccic aflate în străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipotcci q  garan ţii cmise îu bencfieiul unui ter ţ, bunuri achizi ţionatc în sistcm leasing şi alte 

asemenea bunuri, dac ă  valoarca însumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivek flnanciarc acurnulatc in srii ătate. 

Crcditor 	 Cout actat în anul } 
	

Seadenf la 	 Valoare 

VL Cad()uri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea dc pia ţ , din 
partca unor persoanc, organiza ţii, societăţi comcrciale, regii atitonoiue, companii/societ ăţi na ţionalc sau 
institu ţii publice romneşti sau stră ine, inctwiv burse, creditc, garan ţ ii, dccontări de cbeltuieli, altele decât 
ccle ale angajatorului, a c ăror ialoare inlividual ă  dep şeşte 500 dc euro* 

Cinc a ratvcnitul Sutsa vetuIui; 
numele,adresa 

Seriîciul prestat[Oblectuî 
•gcnratordcvenit 

Venitul anua[ 
îi1St: 

. L 	l 	ttllr 

1-2. Soţ/soţ ic  

1.3.Copii  

exceptează  cie io dec/arare cadourile şi tralcqiik tcuak prirnile din pai-tea rudelor de gradu/ Işi czl 1I4ea 

4 



VU. Venituri ale declarantului şi ale membrilor să i dc familie, reaflzate în ultimul an fiscal înckeiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ă rile şi comp!etăriie u!terioare) 

NOTĂ : 
Sc vor dcckirà inclusiv vcniturik provenite din str ă intatc. 

Cine a rcaHzat venitui . 	. 	. 
Sursa VC!utultn. 
namele,adresa. 

Servicitd prcstatîobicctul l ţ e&tul 	r 
. generatordevenit 	incasat 

!. Venituri din sIar7 

1.2. So ţ/soţic  

1.3. Copii  

2. Veniturj din acliv ătăgi i,ickpendente — 
2.1. Titular  

2.2. So ţ/soţic  

3. Veniiuri din cedareafolosinţei bunuri/or  

3.t. Titular  

3.2. So ţ/5oţic  

4. Venituri din invntigii  

4.1. Titular  

4.2. Soţ/so;ic  

S. Venituri din pensii  

5.1. Titular  

5.2. So ţ!so ţ ie  

6. Veniiuri din octivit ăţi agricoic  

6.1. Tiwlar  

6.2. So ţ/so ţie  



cnea reilizatvnitul 
Sarsa venitu ţui: 
Nume, adresa 

Seniciul prestat/obiectuJ 
generator de veuit 

Vcnitul anual 
tncasat 

7. Venitwi dinprernii şi dinjocz4ri de noroc  

7.1. Titular  

7.2. Soţtsoţic  

7.3. Copii  

8. VenUvri din altc surse  

8]. Titular  

8.2. Soţ/soţie  

8.3. Copii  

Prezenta declara ţic constituie act public şi răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau 
earacterul incomplet al datelor rnen ţionate. 

l)ata completă rii 

6 



ANEXA Nr. 2 

DECAR4TJE DE INTERSE  

SubsemnatuilSubse,nQt. 	 .-.avnd fiiir.tia e 
................. , cNP... . 	.... 	..iciliat in. 	.... 	 -. 	 ..., cunoscand prcvederile art. 292 

din Codul penal privind faIIil in declaraW, decr pc propria raspundere 

1. Asociat sau actionar la societati comerciaie, companii/societati nationaje, institutii dc credit, gnipuri de interes 
ecouomic, prccuin si membru in asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvcrnainentak:  

Unitatea - denumirea si adresa - 	 Caiitatea detinuta 
Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuui 

ValQarea totala a 
parWor sociale si1sau a 
actiuuiior 

1.1 

2. CaUtatea de membni in organele de conducere, administrare si control ale societatilor cornerciale, alc regiilor 
autonome, ale companiilor/societatilor natlonale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes economk, 21e 
asociatiiior sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale: 

. 	 . Unitatea - denumirea sz adresa - 	 - 
Calitatea 	• 	 Valoarea 

. 

detniuta 	 beneficnjor 

13. Calitatea de membns in cadrul asociatiilor irofesionale si/sau sindicale: 	 - 

14. Calitatea dc inembru in organele de condticere, admipistrare si control, retribuite sau ncretribuite, detinute in 
cadnil partidelor potiticc, fuuctia detixiuta si denuniirea paflidului politic: 

Co»tracte, inctusiv cele de asistenta juridica, consuttanta si civile, obtinute sau atkte in derulare in tipul 
m 	

1 
ercitarii functiilor, mandatelor sau denitatilor publice finantate de la bugetul de stat, local si din fo»duri externe 
i incheiatecu sodttati comerciale cu capital de stat sau unde statul cste actionar majoritar/niinoritar: 

Iiistitutja Procedura 

15n.1 Bcneficiarul de contract 	 contractanta: prsn care a Tipul 	D Durata Valoarea 

umele, prenumele/denumirea si adresa dtnwnirea fosţ  contractujui incbeicrji contractului incredintat 
totala a 

si adresa contractuluj contractului 
contractul 

Titutar .............. 

Sot/sotie 

Rudc de gradul t 1 ) ale tttularuiui 

Socictati comerciale/Persoana tizica 
autorizata/ Asociatii familialc/Cabinctc 
individuale, cabiaete asociate, societati 
civile profesionale sau societati civile 
profcsiouale cu raspundere limitata care 
desfasoara profcsia dc 
avocat/Organlzatii J 
neguvernamentaIe/Fundatii/Asociatii 

Prin nicle dc gradul 1 se lntelege parintl pe llale ascendenta sl copli pe linle desccndcata. 
Se vordeclara numcle, denuznlrca sl sdrcsa bcneflciaruliil dt contract unde, prin calltacca detlnuta, titularul.sotutisotin si rudelc de gradu) l obtin 

contrac(e, asa cum sunt deriolte Ia pct. S. Nu sc dctlară  contractele soclet011or comercbile pe acolunl ls cnre detlaniiitul tmpi -cun cu soJuJ/s0C12 
Oi rudcic dc gradul I dcEin rnal puJln dc 5 % din capitslulsodal al societl4 lndiferent de modul de dobndirc al acEiunilor. 

Prezenta declaratie constituie act public si raspund potrivit legii penaie pentru inexactitatea sau caracterul incomplet 
al daelor mentjoaate. 

D t comWetar4i 


