ANEXÂNr.2

AIR. 94-5

DECLARATIE DE INTRRESE
, domiciliat in
CNP
din Codul penal privind falu1 in declaratii, declar pe propria nspundere:

oscaad prcvederije ar(. 292

1. Asociat sau actionar la societati comerciale, companWsocietati uatiooale, institutii de credit, grupuri de interes
economic, prccum si membru iu asociatii, fundatii sau alte organizatii neuvernamentalc;
Nr. de parti Valoares totala a
Calitatea dethiuta
socialc sau paflifor sociale si/sau a
Jnitatca. dcnumirca si adresa de actiuni actiunilor

2. Ca litatca dc nienibru in organcic dt conduccrc, adniinistrare 51 coatrol ale societatilor coiucrcialc, ale rcgiiior
atţtonome, alc companiilor/societatilor nationale, ale institutillor de credit, ale grupurilor de interes economic, alc
asociatiilor sau fundaiiilor ori ale altor organizatii neguvernameutale:
.
.
Calitatea
Valoarea
Unitatea - denumirea si adresa detinuta
bencficiilor

.-...-3. Caiitatea de membni in cadrul asociatiilor ţ rofesionale si/sau sindicale:
3.1 .....

4. Calitatea dc membru in organelc de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuile, detinute iu
cadrut parlidelor politke, ftrnctia detiuuta si denumirea partidului polit!c:
4j

.....

—

5. Contracte, inclusiv cele de asisteta juridica, consultanta si civile, obtinute sau aflatc in derulare in timpul
exercitarii functiilor, inandatelor sau dcjnaitatilor publice flnantate de la bugetul dc stat, local si din fonduri externe
ori incheiate cu socictati comerciale cu capital_de stat sau unde statul este actionar majoritar/ninoritar:
Procedura
lnstltuta s
Valoarea
5. l Benefleiarul de contract:
contractanta: pfln care a Tipul
Data• Durata
contractului
numele, prcnumelc/denumirea si adrc5a denunilrea
contraetului
contractului
tctlj
si adresa
contractul
Titular
Sotisotie
Rude de gradul l) ale titularului
,7

cietati coinerciale/Persoana fizica
S'individuale,
torizata/Asociatii familisle/Cabinete
cabinete asoeiate, societati

y

7

,.•

civile profesinale sau societati civile
profesiouale cu raspundere limitata care
neguvernamentale/FundatiilAsociatii 2 >
Prin rude dc gradut I se lotcicge parin(l pc llole ascoodcala sl copU pc uolc dccodcota
& vor dccjarn numele denumlrea sl adra bcnenclartilul de contract uodf. prio cailtatea detlnuta, li ţularul,sotuj/sotia si rudele de gradul l obtin
contractc. asa cum sunt defrnlcc ia pct. S. Nu sc dcclara ceatracteie socletllor comcrclaic pc acClunt 6 care declarantut mpituo cu sosIoCla
Ui rudeJc degnnjtzt t dcoln mal puGin cte 5 % ain cupilalui ,oclsl sl socictICll, ludlkrcol dc modul dc dobndirt al acCiunilor.
Prezenta declaratie eonstituie act public
al datelor mentionate.

Si

raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caractcrul incomplct

Data conrnletarii

Seipntiira

ţv7c. 353

!3

O•

DECLARA Ţ !E DE AVERE

Subsemnatul/Subscmnata,
t—
de
CNP

avaJ funcţia
(L

la

- ,domiciliul - - -

- -

-

cunoscnd prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie rspundcre
că împreună cu familia» dcţin următoarelc:
*1) Prin familie se înţcicgc soţu1/soia şi copiii aflaţ i în întrcţincrca accstora.
L Bunuri imobilc
1. Terenuri
NOT Ă ;
Se vot deelara inclusiv cete aflate hi altc ţ iri.
•caera *

Adresa sz zina :.

Anul

Suafaa

TitulaniJ

.

Ij

* CategoriHc indicatc sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravitan; (4) luciu cic ap; (5) alte catcgorii dc tcrenuri
cxtravilane, dac ă se allă în circuiwl civii
*2) La Titular se rncn ţioncază, în cazul hunurilor proprii, numcle proprictarutui (titularul, so ţul/soţia copitut)
iar în cazut hunurilor în coproprietatc, cota-partc şi numek coproprictarilor.
2. Clădiri
NOT Ă ;
Sc vor dcclara inclusiv cele aflatc în aitc ţări.
Adresa S4u iona
•

Categonac

oi —
Ânul
Snpr.fa ţa
...parte
dobandiru
•

1

Modul de

dobandnc

fltutarui
.

.

.

Categoriilc indicatc sunt: (I) apartament; (2) casà de locuit; (3) easă dc vacanţă ; (4) spaţ ii comcrciatc/dc
producţie.

*2) La Titular se men ţionează . în cazut hunurilor proprii, numele proprictarului (titularul, so ţul/so ţ ia, copitut),
iar în cazut bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numelc coproprictarilor.
IL Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturismc, tractoare, ma şini agrieole, şalupe, iahturi ş i altc mijloacc de transpurt
care sunt supuse înrnatricul ării, potrivit legii
Marca ..

Natura

Modul de dobândire

Nr. de buei ţi Auul de fabrica ţie.
>

2. Bunuri sub forrn ă dc metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă şi dc cult, colecţ ii de artă şi
numismatică, obiecte carc fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a c ăror valoare
însumată depăşeşte 5.000 dc euro
NOT Ă :
Se vor mcnţiona toate hunurilc aflate în proprietate, indifcrcnt dac ă cte se află sau nu pc tcritoriul României
la momentul dcclarării.
Descriere sumar ă

Aiwl dobudirn

Valoarea etunată

IJl. Bunuri mobile, a c ăror valoare depăşcşte 3.000 de euro fiecare, ş i butiuri imobile înstr ăivate în
ultimcle 12 luni
Natura bunului
tnstrăinat
:

Data
tnstrăinării

Persoaua cătrc eare s-a
înstrăinat

2

Forma
însrăinării

Valoarea

1v. Active financiare
1. Conturi ş i depozite bancarc, fonJuri de investiţii, fonne echivaleutc de ecoflomisire şi investire,
inelusiv cardurile de crcdit, dac ă valoarca însumată a tuturor accstora dep ăşeşte 5 .000 de euro
NO ŢĂ :
Se vor deelara itic1wiv cck atlae în hnci sau institu ţii flnaiiciare din străinătatc.
ţntituţia cre adminstrcai ă
şiadresaacesteia

TIPUI*

Valuta

De\chls în anul

Sold/valoare Ia zi

.

tc:uIegOrii/e Jrn/icui

sunl: (I) conl cunnI scm echivaknw (inc/lLiv card); (2) ckpo:it hancar Sau
echiţalente; (3) Jonduri de invesii(ii scrn echivakn1, inclusiv fonduri prhale de peFLIi sau ailc sislerne cu
acu,rnslare (se vor dcc/ara cle a/renle anu/uijiscal rnierior).
2. Plasamcnte, invcsti ţii directe şi împrumuturi acordate, dac ă valoarca de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeş te 5.000 de euro
NOT Ă :
Sc vor declara inclusiv invcsti ţiilc şi pwlicipărik în strinătate.
Ernitent titht/societttea în care persoana.este
acionr sau asociatihenefîeiar dttnnrumut

Ti

Nuniă r d
cota dc nar

Vakiarea.totală la zi

*c(itegorule indicase swil: (i) J,dnii de v(lloare delimste (titluri de slat. ceriiflcale. ohligaiiuni): (2)
ac(wrn sau pirţi sociale în socielă (i comerciale; (3) impriimuluri acordaic în rnimepersonal.

3

3. Alte active produc ătoare de venituri nete, care însumate dep ăş esc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv ccic afate în strain ă atc.
V. Datorii
Dcbite, ipotcci, garan ţii emLsc în benetkiul unui terţ, bunuri achizi ţ ionate în sisteifl kasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea tnsuinat ă a tutnror acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor dcclara inclusiv pasivelc fivanciarc acurnulatc in straintate.
creditor

Valoare

Scadent la

Contractatît anut

VL Cadouri, scrvicii sau avanlaje primite gratuit sau subven ţionate fa ţă de valoarea dc pia ţă, din
partea unor peroane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii aut()nome, eompauii/socict ăţi na ţionalc sau
institu ţii publice româncşti sau străine, inclusiv bursc, credite, garan ţii, decontă ri de cheltuieli, aItele dccât
cele ate angajatorului, a c ăror valoare indvidual ă depăşeşte 500 de e uro *
Cinc a rcaHzat veaitul

•

Scrviciul prestatlObiectul
gencrat é rdeve n it

.Sirscnitului:
uete, adra

•

.

Veuitul anual
înct

i .I. Titular

1.2. Soţ soţie

I.3.Copii

,7

-

,.

•
-

*Se exceptea:ă de la declmare cadouriie şi irasaţiik uzuale primiie din parica rudclor de grodu/ Işi a! Il-ka

4

VH. Venituri ale Jec!arantului ş i ale mcmbriior săi de familie, realizate în ultimul an fiscal îneheiat
(potrivit art. 41 din Leea nr. 571/2003 privind Codu fiscal, Cu mo(liticrite ş i eompletri!e ulterioare)

NOTĂ :
Se vor declara iiiclusk veniturile provenite din str ăintate.

:

..............•

.....

...

.ţ

•

Sursa vcnitufui:
numele4 adresa

.

.

Serviciul prcstat/Ohiectu
gneratOr dc venit

Venitul artua!
incasat

. .

1. Venitwi din salarii
1.1.11tular
1 .2.SoVoţie
tcJ+__/A

.r1AR

13.Copii
2. Venisuridin acihii ineiependerne
2.1. Titular

2.2.So ţtsoţic
3.Venizuridincedcreafolosin%eibum,rilor
3.1. Titular
3.2. Soţ/soţic
4.Venituridininvesli(ii

4.2.Soţ so;ic

5.Vmi(uri din pensii
5.I. Ţjtular
5.2.Soţ/soţie

.Veniwridin aiivi14;i agricok
61. Tittilar
6.2.Soţ/soţie

iJAI.(4
__

L(

\.- _t&t
tz

Cinea realizat venftul

•

Servkiul prestat/obiectul ţ Venitul anual
încasat
genentor de venit

Sursa vcnitului:
. Nurne,sdresa

7. Veniurj dfn premîi şi dinjocuri de noroc
7.1.Titular
7.2.Soţ/soţie
7.3. Copi i
.;

& Venituri din alie surse
8.1.Titutpr

LoCJ.L

4

8.2.Soţ/soţie
8.3. Co

.:ţ U

_______________

c

Ă oC

Prezenta cleclara ţ ie constituie aet public şi ră spuncl potrivit legii penale pcntru inexactitatea Nau
caracterul incomplet al datelor men ţionatc.
Sernn ătura

Data eomplet ă rii

6

