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DECLARAŢIE DE AVERE

,,,Q!C,42 ,V//V9

Subscmnatul/Subsemnata,
de
SeC/6 7?9A

/

, avnd funcţia

la

CNP
,domiciliul
• -.
---.
--r
r
___unoscnd prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţ ii, declar pe proprie rspunderc
că împrcun ă cu familia» deţin următoarele

* I) Prin familic se îne1cge so ţul/soţia şi copiii atla ţ i în întrcţinerea acestora.
J. Bunurj imobile
1. Terenuri
NOTÂ:
Se vor dcclara inctusiv cele aflate în alte ţări.
Adresasu.zona
•.
.

.

AnuI
.....
dobandini

Cateona
.

..

Suprafaţa

•

parte.

•

\lodul dc
dobandirc.

,.ituiarut
.. ..:.
.

,

-t

(iOic7,V,

2t2.

/

.

5?4

i2

rnAicwee

Categoriite indicate sunt: (1) agrico; (2) brcsticr; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă ; (S) alte calcrii dc tcrentiri
cxravilane, dac ă sc afl ă în circuitul civil.
*2) La Tiular sc menioncax ă, ÎR cazul hunurilor proprii, numcle proprictarului (tiularui. o ţul/soţia, c(>pilul).
iarîn cazul hunurilorîn coproprictatc, cota-parte ş i numcic coproprictarilor.
2. Clădiri
NOT Ă :
Se vor (kclara jnclusiv ccic aflate în alte ţ ri.

Adresa• sau zna
.

.

•

.•

...

Categona
..

.

.

..

..

•

(iObandlrU

Suprafaţa
.

.

Cotaparte

ţ

Modul de
dobandire

•

•.•.

•

* Catcgoriile indicate surn: (l) apartamcnt; (2) cas ă dc Jocuit; (3) casă dc vacanţă ; (4) spa ţii comcrcialcldc
producţie.
La Titular se menţioncază, în cazul bunuritor proprii. numeie propritarului (tituiarul, so ţul/soţ ia, Copitul),
iarîn cazul hunurilorîn coproprictate, cota-parte ş i numcic coproprietarilor.
11. Bunuii mobile
1. Autovehicule/autotorismc, tracto2re, ma şini agricole, şalupe, iahturi ş i alte mijloace de tranport
care suot supuse înmatricul ării, potrivit legii
Modul de dobndire

Nr, dc buc ţi Anul de fabricaţie

Marca

Natura

2. Bunuri sub form ă de mctale pre ţioase, bijuterii, obiecte dc art ă şi de cult, colec ţii de artă şi
numismatică , ohiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţionai sau univcrsal, a c ăror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor meniona toatc bunuriie a[latc în proprietatc. indiferent dac ă cle sc atl ă sau nu pc teritoriul Romnici
la mornentul declarării.
Decrkresufliar ă

•

Anul dobndirii

Valoare*estirnată .

1H. Bunuri mobile, a căror vaioare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, ş i bunuri irnobile înstr ă inate în
ultimele 12 lHfli

Î

Natura bitnului.
____ înstriînat

•

Data
înst ăinării

•

Persoan.a către care s-a
tnstrăinat

2

Forma
.îustrăinării

-

Valoarca

IV. Actie financiare
I. Conturi şi depozite bancare, fonduri de invcsti(ii, f()rme echivalente de economisire şi inestire,
ncJusiv cardurite de credit, dac ă valoarca însumatA a tuturor aecstora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Sc vor declara inclusjv ecle atlate îi) hnci sau institu ţii tinanciare din str ăinătate.
Jnstituţia care adm inistteaz
%î adresa acesteia

;

TipiiI

V.luta

•

Deschis îu aiiut
.

Sold/1aloare la n
..

i

*coiegoriile inciiccsge sunl: (J) ccmi curenl sau «chivaen1c (incĂ usi ccud); (2) depo:it bancar sau
cchivalenie; (3) fonduri de irn.eSli(ii suu ec/zivu/enle. induslv j.nc1uri pzivaie ck pensii scm uite siSkzne cu
acumujurc (se W)r declara ce/e q/renw asm/uijscai anferior).
2. Plasamentc, iuvesti ţ i directe şi împrumtittiri acordate, dac ă valoarea (te pia ţă însumată a tuturor
acestora dep ăşeş tc 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor dcclara inclusiv investi ţHlc şi participările în străinătate.
Erntcnt titlutsoeietatea î1carepersoanaee
ac ţ ionar sauasociatlbeneficiar deîmpruuuit

TL

Nurn ărde titlurî/
•cota•de patticipare

valoarea tota1 lazi

tCaiegoriik iiidicaie suni: (J) hcnii dc valoare de(inute (i11uri (1C s(ai, cerfi/cuie.. oh1iga(iun); (2)
ucjizrni saupărţi s,ciole în Societc7(i comcrciak: (3) împrzimzdziri acordaie în nm;epersrnrnl.

3. Alte active produe ătoare de venituri nete, care însumate dep ăş esc echivalentul a 5.000 de curo pc
.................. . ....... . ............. . /...................... .................... ..........................................................
1

NOT Ă :
Sc vor dcclara inclusiv cele afiatc în str ăinătatc.
V. Datorii
Debite, ipotccL garan ţii emise în benefkiul IJHUi terţ, bunuri achizi ţ ionate în sistem Ieasing şi aIte
asemeuea bunuri, dac ă valoarea îiisurnat ă a tuturor aecstora cicp ăşeştc 5.000 de euro
NOTĂ :
Se vor declara jnctusiv pasivete financiarc acumulate în str ăinătate.
Contr4ctatîn anul

Credito -

VaXore

Scadeut la

VI. Cadouri, servieii sau avantaje primitc gratuit sau subven ţionate fa ţă de valoarea de pia ţă, din
partea unor persoanc, organiza ţii, societăţ i comereiale, regii autonome, companii/socict ăţi na ţionale sau
institu ţii publice româuc şti sau stră ine, indusiv burse, crcdite, garan ţii, dccontă ri de chcltuieli, altele dccât
cele ale angajatorului, a c ă ror vaJoare individuat dcp şeştc 500 de euro*
Ciie aaHzat venitut
:

•

Sursa venitului:
nu.nzte, adresa

•

.

•

.

Serviciul pretat/Obicctal
_enerator de vnit

:

Venitnt anual
încast

1. 1 Titular
.

1.2. Soţ/so ţic
.

1.3- Copii

-

exccpicază de la decia,-arc cadm,rilc şi iraia;iile zIzz4ak pritniie dizi partea rt,delor dc gradul 1 şi al 1l-ktz

VIL Venituri ale declaraatului ş i ale rnembrilor s ă i dc familie, rcaIi.ate în uXtimul an fiscal închciat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fisca, cu modific ăriXe ş i completă rile i1terioare
NOTĂ:
Se vor declara inclt,siv veniturite provenitc diii str ăinătate.

Cinc areaHzat enitu1
•

5tt

eDi
nuniele, adresa

•

•

.

:.•
•

.

Senkîu prestat/Ohiectut
g euerator de vernt

I. Vcni ţurj din salarii

1.2. Soţ soţic

vi,eic

V O,E?

SWL,q

1.3. Copii
2. Venituri din activii ţi intkpen&nte
2.1. Tiwlar
2.2. Soţ/soţie
3. Veniiufl din cedareofolosinei bunurilor
3.L Titular
3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din irnestiţii

4.2. Soţisoţic
5. Veniiu.ri din pensii

5.2. So ţ/solie
6. Veniiuri din activiiăji ogricole

6.1. Titular
6.2. Soţ soţie

7//S,°ol7

\enitul anual
rncasat

Sinsa venitului:
.
Nunie, adresa
7. Venziun dm premii şi dinjocwri de noroc
7.1. Titular
Cinc a realizat venitu

Serviciul prest2t/obiectul
generator de venit

Vnitu1 anual
. întaş at.

7.2. Soţisoţie
73. Copii
& Venitvri din alte sui-se

81. Titular
8.2. Soţ/so ţie
8.3. Copii

Prezenta declara ţk constituic act public şi ră spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sati
taractcrul incomplet aI datelor men ţionate.
- ătura

Data complctă rii

r.9

ANfXANr,2

DECLSRATIE DE INTERESE
S b naful/Subsempita.

I?Jc...1

kiat in
din Codul penal privind faliil in declaratii, declar pe propria raspundere:

34jPi2/

nd fuoctia de
, cunoseand prcvederile art. 292

1. Asociat sau actionar la societati coniercialc, companii/societati nationale, institutii de credit, grupuri de interes
cconomic, precum si membru in asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale
Nr. dc parti Valoarea totala a
Calitatea dctinuta
sociale sau parliior soeiale sUsau a
Unilatea - deaurnirea si adresa
de actiuni actiunilor

2. Calitatea rjc mcmbru in organele de couducere, admiaistrare si eoutrol ale socictttiJor comerciale, ale regiilor
autonome, ale compaiiiilor/societatilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de intcres econoniic, ale
asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor orgauizatii neguvernamentale:
C- ea
V21oarea
Unitatea - deausnirea si adresa detinuta
beneftcujor

13. Calitatea de rnembru in cadrul asociatillor irofesionalt si/sau sindicale:

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrsrc si control, retribuite sau neretribi*itc, dctinute in
cadrul iartidclor Doliticc functia dctinuta si dcnumirea Dartidului nolitic:

Coatractc, lnclusiv cele de *sistent,jtdica, consultanta si civile, obtinute sau aflate in derulare in tiinpul
reitarii functiitor, mandatelor sau demnitatilor pubiice fmantate de la bugetul dc staf, local si din fonduri cxtcruc
i incbcjate cu societ&ti comerciaje cu caDttaI de stat sau unde statul este actionar mainritar/minaritan
care
1 Beneficiand de contract:
contractanta: iflfl
lfost
imcle, prcnumcic/dcnumirca si adrcsa dumea
incredintat
Isi adresa

de gradul I) ale fitularului
tati comercfale/Persoaua tiaica
izataj Asociatii fmiliale/Cabinete
duaie, cabinete asociate, societati
profesionale sau societati civile
ionale cu raspuodere limitata care
oara protesia de
° Prin rude de radul I se biteiege pailnti pe lInie ascendenta si copll pe linle deseendenta.
Se vor deciara numele, deoumlrea si adrcsa bcncflclanilul de coatracţ uode, ptlo calltatea det(uua, litularul, sotu&sntia sl rudele de gndul l oblin
contracte, nsa cum sunt definitc la pct 5 Nu se dcclară contractcic soclet ă Dllor comcrciale pc acOlunl la care declaraolul rmpreuoa Cu soW/soJn
Ei rudcic dc gradul l dcEin mai puolii dc 5 % din eapilalulocial aI socicticll, lndifercnt dc modul dc dobandlrc al acOlunilor.
Prezenta deelaratie constituie aet pubiic si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet
al datelor mentionate.

