AIR. 323
o
DECLARA ŢIE DE AVERE
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o Ih1i

Subern n/Su ţmnata.
dc
Atci7I
CNP

, având funcţia

- . domiciliul

cunscnd prcvederie art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie r ăspundcre
că îrnpreună cu familia dcţin urm ătuarele:
* t) Prin thinilie se îtiţelcge sotil/so ţit şi copiii a1aţi îa întreţincrca acestora.

L Bunuri imobfle
1. Terenuri

NOTÂ:
Se v()r declara inc!itsiv celc afate in alie ţâri.
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* Categoriie indieatc sunt: (1) aricol; (2) lbrcstier: (3) intravilan (4) lticiu de ap ă; (5) altc catcgorii dv tercnur
extravilane, dac ă sc află îa circuitti! c!vi!.
*2) La Titular se rnen ţioacază . in cazul hunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţ ul/oIia, copilul),
iarîn cazul buaurilorîn coproprietate. Cota-partc şi numolc coproprictari!or.
2. CIdiri
NOTÂ:
Se vor dcctara inclusjv celc aflatc în altc «&i.
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* Cateoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă de locuit: (3) casă de vacan ă : (4) spaţii comercialc/dc
producţic.
*2) La Titular se men ţionează în cazul hunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul),
iar în cazut hunuritor în coproprictatc, cota-parte ş i numele coproprietarHor.
IL Bunuri inobile
J. AutovehiculWautoturisrnc, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iabturi şi altc iuijtoacc
carc sunt supuse înmatrieul ării, potrivit Jcgii

\atui a

transport

Modnl de dobndwe

Nr. de bué àli AnuI de fabncaţle

Marca

1C

2. Bunuri snb form ă de mctale preioase bijuterii, obiecte de art ă şi de cult, colec ţii dc artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţ ional sau universal, a că ror valoarc
însumată depăşeşte 5.000 de eiiro
NOTÂ:
Se vor menţiona toatc hunurik aflatc în propiictate, indiferent dac ă ek se află sau nu pe teritoriul României
la momentul declarărij.
Anul (lobndirii

Dscrere sumară

valoarea, etimată

IIL Bunuri mohile, a c ăror valoare depăşcşte 3.000 de euro fieeare, ş i bunuri imobile înstr ăioate în
ultimele 12 luni
Natura bunuluj
înstrăinat

Data.
înstrăinării

•

Pcrsoana eătre care s-a
înstrăinat

.,

Forma
înstră nării

Valoarea

l'VI.

Active finandare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalentc dc economisire şi investirc.
inclusiv cardurile de credit, dac ă valoarea însumată a tiituror acestora dep ăşeşte 5.000 k euro
NOT Ă :
Se :or declara incluiv uetc aflate in b ănci sau instili.ţ ii financiare din străinătate.
Institu ţ acare
Şîa(IrCsa

.

tipuI

Vatuta Dcschis în anut

ShJ/valoareIazi(

*Copcgoriile indiccde sum: (J) coni cureni sau cc/,iva/e,,& (inchisiv cani); (2) dcpo:it hancar sau
echivajenic: (3) /bndui-i dc int-csti ă i sau ec/iivalcnic. i,,clusiv Jmdziri J)riralc de pcnsii sau u/lc sislerne cu
acurnzdcă rc (sc vvr deciarcz ceie a/peirte anu/uij?scal aflle,im).

2. Phtsameutc, investitii direete şi împrumiituri acordate, dae ă valoarea de pia ţă însumată a tuturor
acestora dep ăşcşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Sc vor declara inchisiv investi ţiik şi participările în strinătatc.

j.

Emitent tittutsocietea incare ptSOanaestc
actionar sau asoci.t/beneficjar de.îuţprumut

.______ ___ .__

•: Ti

u.
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Numărde
Cota de patkipare

•

Vaorea total ă lazi
.•

.----

.

.

____

H*Ca(egorijk indicc,/c s,rni: (/) Iicr/ii c/e rulocăre CkIJnUIC (tiîluri de siat ccriiţîciie. obligaiuni): (2)
acjiwii saupcir(i socicde in societăji comtreiak.- (3) impriimSmi acon/ale in flWfleJ)ePSOflai.

3

3. Alte active produc ă toare de vcnituri nete, care însuwate dep ăş esc cchivalentu! a 5.000 dc euro pe

an:

NOT Ă :
Sc vor dcclara inctusiv celc aflate în str ăinătate.
V. Datorii
Dcbite, ipotcci, garan ţii emisc în benef,ciul unui terţ, bunuri achizi ţionate tn sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac ă valoarca însumată a tuturor acestora dep ăşeştc 5.000 de curo
NOTĂ :
Se vor dec!ara inclusiv pasivc!e ftnanciare acurnt,late în str ăiiătate.
Creditor

Contractat în anul

Scadent la

• ţaloare

V1. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate fa ţă de valoarea dc pia ţă, din
partea unor persoane, organiza ţii, societăţ i comerciale, rcgii autonome, companiilsocict ăţi na ţionalc sau
institu ţii puhlice romneşti sau stră ine, inclusiv burse, creditc, garan ţ ii, decontri de cbeltuieli, altcle dccât
cele ale angajatorului, a e ăror i.aloare individual ă depăşeşte 500 dc e uro*
Ciiţe a reaUzat venitul
-•

••

.

.

Scrviciu! prestatlObiectul Ţ veiiitul anual
încasat
generator de venit

Snsa venituIui
nurnele, adra

Ll. Titular

1.2. Soţ/soţic

1.3. Copii

Se excepwa:Y de la declarare cadoitri[e ş i lsvlcitiiic lcua/e primik dinpartca ruddor de gradul I şi al 114s.n

4

v11. Venituri ale declarantului şi ale membrilor să i de familie, renlizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Lcgea nr. 571/2003 privind Codul fLscal, cu modific ărilc ş i comp1etriIe ulterioare)
NOT Ă :
Sc vor dcctara inctusk veniturile provcnitc din străinătate.
Sursa irenitului:
numele, adresa

Cine a reaitventuI
.

:

Servieiut prestat/Obiectuil Venitulanual
nicasat
generator (te veiut

l. Veni$uri din salarii
11414,.4/

_______

12.
1.3. Copii
2. Veniwri din activitâgi independenie

2.2. Soţ/soţie
3. Veniiuri din cedareafolosingei bunurilor
3.1. Titular
.

-

3.2. Soţ/soţie
4. Venituri din irncsiiţii

4.1.Titutar
4.2. Soţisoţ ic
5. Venituri din pensii

5.1. Titular
5.2. Soţ/soţic

V

6. Venitw-i din activităţi agricoie

6.1. litular
6.2. Soţ!soţ ie

5

Cine a realjzat vnitul

:

SQrSa vcnituIu:

Senciul prestat/oblectul

Venitiil anual
îi&ca4t

7. Venzîzrz d?;z premii .yi diujocuri dc noroc
7.1. Ţitular
7.2. Soţ soţie

..

-

7.3. Copii

& Vcniiuri din alw sursc

8.2. Soţ/soie
8.3. Copii

Prczcnta deelara ţie constituie act publie şi ră spund potrivit legii ptnalc pentru inexaetitatea Sau
caractcrul incomplet al datclor mcn ţionate.
Data eompletării

Se

DECLARATIE DE INTERESE
—

Âibsemnatt&l/Subsentnata,
CNP :
din Codul penal prMnd taliiI in declaratii, aecr

bi

,VR

57ji

..,yand funcia de
:tt in .
.
cunoscand prevederile .rt. 292
propria raspuudere:

1. Asociat sau actionar 1a societati comercialc, companWsocietati nationale, iustitutii de credit, grupuri de interes
econoinic1 precum si membru inasociatii, fundatii sau alte organizatii oeguvernamentale:
Nr. dc parti Valoarca totala a
Calitatea detinuta
sociale sau partilor sociale si/sau a
Unitatca denumirea si adresa
de actiuni actiunilor
-

.

l
)

Z. Calitatea de mcinbru in orginele de conduccrc,administraresi control ale societatilor comcrdale, ale regii!or
autonomc, ale companiHor/societatilor nationale, ale institutiilor de credit, alc grupuriIor dc intcrcs ecoaornic, a!e
asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii oeguvernamentale:
Calitatea
ţ aloarea
Unitatea denumirea si adresa
detinuta
beneflciilor
-

-

3. Calitatea de intmbruin cadrul asociatjjjor Droksionale si/sau sindicale:

Calitatea de membru in organele de conduccrc, administrarc si control, retribuite sau neretrlbuite, detinute in

5. Contracte, indusiv cele de asistenta juridica, consultanta si civile, obtinute sau aflate in derulare in timpul
exercltarii tunctiUor, mandatelor sau deninitatjlor publice finantale de la bugetul de stat, local si din fonduri externe
ori incheiate cu societati comerciale cu canital de stat sau unde statul este actionar maioritar/miuoritar:
tctsta:lP1 cart
Beneficiarul de eontract:
lfost
iiele, prenumele/denumirea si adtesa ledo.n.un..,L
i
si adresa
--.

de gradul 1) sle titularului
tatl comcrciale/Pcrsoana fzzica
izata/Asociatii familiale!Cabinete
duale, cabinete asociate, societati
profesioiate sau soc!etati civile
ionale cu raspundere limitata care
oara protesla de

» Prin rutle de gridul I şe lntckge parintl pe llnlc ssccudc,j(n sf copll pe Uole dcsccndeota.
Se vor declars nuniele, deaun,irea sl adrtqa beneticlarulul dc coatract unda, prin cailtatca dcttnuta. ttularul,,olu,o(ia si rudcle dc tradui J ohtio
conticte, asa eum sun( definitc la pcL 5. Nu sc decjară contnctcle socletă Dllor conicrclale pc aclunl 1* care deciann,tul lmpreuo ă cusoDui/soCJa
•i rudcle do grndul I de3in mai puCin dc 5 % din capitalul soeial al societCli, lndifercot de modul dc dobndire al aclunilor.
Prezenta declaratie cou5tituie act public sl raspuod potrivit legii penale peutru lnexactitatea sau caracterul incomplct
al datelor mcntionate.
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