,VR. y.t

DECLARAŢKE DE AVERE

t t) (I

Subsemnatul/Subsemnata
dc
CNP

--

.

având func ţia

Ja
•

, domiciliul

cunoscâncl prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în dcclara ţ ii, deelar pe propric r ăspuodere
că împrcună cu familia de ţ in urmă toarele:
* 1) Prin farnilie se în ţcicge soţui/soţia şi copiii allaţ i in intreţ incrca acestora.
J. Bunuri imobile
1. Terenuri
N OT Ă :
Se vor declara inclusiv celc aflate în alte ţări.
AdrSsauzona

Categoria*

dobând

Suprat ţa

TtnIarul»

ie

* Cate2oriile indjcate siin(: (l) aQricol: (2) forcsticr: (3) intrailan: (4) luciu dc ap ă; (5) alte catcgorii de tcrenuri
cxtravilan; dac ă sc afl ă în circuiwl civil.
*2) La ttTitular sc rncn ţionează . în cazul hunurilor proprii, numcle proprietarului (titularul. so ţul/soţia. copilul),
iar în cazul hunurilor în coproprictae, cota-parte şi nurncic coproprietarilor.
2. Clădiri
N()T Ă :
Se vor declara inclusiv cele atlatc in alte ţ ri.
Adresasau zona

Categoria*

AnuI ••
Suprafa ţa
dobândirit
•

.

&v• &

-____

r

Cotaparte

4z,,/c

MOdUI de
dobandire

•

TitularU
..

iJuo2»

* Categoriile indicate sunt: (l) apartamcnt; (2) cas ă dc loeuit: (3) casă dc vacanţă: (4) spaţ ii comereialeide
pîoducţic.
*2) La Titular se rnen ţioncază. în cazul bunuril()r proprii. numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia. copilul),
iar in cazul hunurilor în coproprictate, cota-parte ş i numete coproprietarilor.
11. Runuri mobile
l. Autovchicule/autoturisme, tractoare, ma şini agric()le, şalupe, iahturi şî altc inijloaee dc transport
care sunt sDpuse înmatricul ă rii, potrivit lcgii
Modul de dobudire

Nr. de bac ă li Anul de fabricatie

Marca

Natura

.ÂontzwJ

--- -.--

2. Bunuri sub form ă de mctalc pre ţioase, bijuterii, obiecte de arl ă şi de cult, colee ţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a c ăror valoarc
însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflaie în proprietate, indiferent dac ă cle sc atl ă sau nu pc teritoriul României
la momentul deelarării.
Dcscriere sumară

1

Anul dobindirii

J

Valoarea estimat ă

ilI. Bunuri mobile, a c ă ror valoare dcp ăşeşte 3.000 Je euro fiecare, ş i bunuri imobile înstră inate în
ultimele 12 Iuni
Natnra bunului
îustrăinat

Data
înstrăinării
-

Persoana către care s-a
înstrăinat
-

2

Forma
tnstrămării

Vaioarea

JV. Active frnanciare
1. Conturi şi Jepozitc bancare, fonduri de investi ţ ii, furmc cchivaknte de economi%ire Şi incstire,
inclusiv cardurilc de eredit, dacă valoarca însumat ă a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
N()i• Ă :
Sc vor deelara inclusiv ccic aflatc in b ănci satl institulii tinanciare din str ăinătate.
lnstituţia care administreaz ă
ş adresa acesteia

TIpHI*

—

.

Valuta

Dcschis în anul

-

Sofd/valoare Ia zi

7-

(afeg()rii/c ifldiC(l1( •1(tZ1. (/) COflt curctzt SUZI cc/iivcik,iic (iflc/1€sil curd: (2) depo:it hancar .•au
ecizivulenic; (3) Jmdsiri dc ij?n,s,i(ii saii ec/zivuleiiie. iflc/Ztviv Jmk/uri /)ritate (lc pensii sau a/lc sisleme cu
acmnu/are (sc vor (/(c/(E,-cl ce/e attrense am,/zujisca/ unlerior).
2. Plasamente, invcsti ţ ii directe ş i împrumuturi acordate, dac ă valoarca de pia ţă însumată a tuturor
aeestora dep ăşeşte S.00() dc cur()
NOT Ă :
Sc vnr dcclara inclusiv investi ţiile şi participărikîn străinătate.
Emitent tithi/soeietatea în care persoana este
aetionar sau asociat/bueficiar dc împnzmut

Ti uI*

Numă r de titluri/
cota de participare

Valoarea total ă la zi

.••

tCaIcgQl iile indicase ssmt: (J) /zcjrfji de vci/oare dc(inzik (sii/uri cic stat, c(fli/kctIe. oh/iga ţinni); (2)
Ociiufli SOU pcirţi sociak in socielc(i co,nerciale; (3) irnprnrnulnri ucordate în nntne persona/.

3

3. Altc active produc ă toarc de venituri ncte, care însumate dcp ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:

c...

N()TA:
Se vor declara inclusîv ccle atlaic in str ăinătate.

V. Datorii
1)ebitc, ipoteci, garantii crnise în beneficiul unui ter ţ bunuri achizi ţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac ă valoarea însumat ă a tuturor accstora dep ăşcşte 5.000 (lc euro
NOTĂ :
Sc vor declara inclusiv pasivek frnanciare acumulatc în str ă inătate.
Contraetat în anut

Creiitor

Scadent la

Valoare

je

C 4k C4Vki 9

22

2o,

j?2o

v1. Cadouri, senicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate fa ţă dc valoarea de pia ţă , din
partea unor persu*ne, organiza ţii, societ ăţi comerciale. regii autonorne, companii/societ ăţ i na ţ ionalc sau
institu ţii publice româncşti sau stră ine, iuclusiv burse, creditc, garan ţii, decontă ri de clicltuieli, altcle decât
eele ale angajatorului, a c ă ror valoare individual ă depăşeştc 500 de eur o*

dne a realizat venitul

Sursa venitului:
numete, adresa

Seniciu pre$at/Obiectul
generator dc venit

Ventul anual
tncasat

L1. Titular

1.2. Soţ/soţ ic

1.3. Cupii

*Se excepiecrî & Ia c/cciarare cadcmrik şi gratagiiie u:uak primite din parlca rudekr dc gradui J şi al 114CL

4

vII. Vcnituri ale dcclarntului ş i ale mcmbrilor si de fainilie, rcalizate în ultimul an fiscal îneheiat
(potrivit art. 41 dh Lcgca nr. 571/2003 privind Codul fiseal. cu molific ărik ş i completă rilc ulterioare)
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv veniturilc provcnitc din sr ăinătate.

Sorsa vgnituui:
numele, adrcsa

Cine a rslizat venitui

Serviciul prestat/Obiectul
generator dc vrnt

J. Venih4ri din salarii
1. l. Fitular

l .2.
1.3. Copii
1 Veniiuri din acivi!ă;i independeiite
2.I.Titular
2.2. Soţ/soţie

2Aiw

-

w2)

,V

3. Veniiziri din cedareafolosin(ei bunurilor
3.1. Titular
3.2.
4. Venihiri din invcsii ţii
4.1. Titular
4.2. Soţtsoţ ic
5. Venjturi din pensii
5.1. Titular
5.2. Soi/otit
6. Venituri din aclivităţi agricole

6.2. Soţtsoţie

Venitul ativa
incasat

Cine a realizat venitul

Suna vcnitlui:
Nume, adresa

[Serviciul prestat/obiectul
2enerator de venit

Venitul anual
încasat

7. Veni(uri din prernii şi dinjocuri de noroc
7.1. Titular
7.2. Soţtsoţie

731. Copii
--

8. Veniiuri din alie sursc

8.1. Titular
8.2. Soţ/soie

-

8.3. Copii

Prezenta declara ţie constituie act 1)tlbliC ş i rspund potriit lcgii penale pentru inexactitatea çau
caractcrul incompkt al datelor men ţiunate.
Semn ătur

Data complet ă rii

6

.%NEXA Nr. 2

DECLARAT!E DE 1N1ERESE

G

..i

Subsemuatut/Subseivnata
..
• .jmiciliat in.
CNP ...
tlin Codul penal privind fulil in declaratii, declar pe propria raspundere:

AIA?

itncti2 de
cunoscand precdcriIe art. 292

1. Asocfat sau actionar ia socictati comcrciale. companii]societati nationale,institutii de credit, grupuri de intetcs
economie, precum si membru in asociatii, fundatii sau alte orgaoizatii neguvernamentale;
Calitatea detinuta

Lnitatea - denurnirea si adresa -

1 .l.....

..—

.— •—

—

.

Nr. de parti lvaloarea totala a
sorialesau panilor sociale silsau a
de actiuoi
actiunilor

______________ _______________________________

. -

2. Calitttca de mernbru in organele de conducere, admioistrare si control ale $Qcictatilor comercialc, alc reii1or
autonorne, aie companiilor!societatilor nationaie, ale institutiilor dc credit. ale grupurilur de interes econoinic, ale
asociaiiiior sau fundatiiiar ori ale altor organizatii neguvernamcntaie:
-

.

Unitatea - denumirea si adresa-

Calitatea
detinuta

-

Valoarea
beneflcidor

.3. Caiitatea de rnembru in cadrul asociatiilorrofeJiirewsau sindicaie:

3 . t.....

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retrii,uiie sau neretribuite, dctinute in
cadrul partidclor politicc, functia detinuta si denumirea partidului politic:

5. Contractc, inclusiv ceie dc asistenta juridica, cUttsn&a si civile, obtnutg sau atlate in Jcrulare in timpul
exereitarii functiiior, nsandatclor sau demnitatilor publice fi ăntatc dc la bugctul de stat, locai si din fonduri externt
ori incheiate cu societati comerdale cu C* itai de stat sau unde statul cste actionar majoritarlminoritar:
1lrocedura
Istitut ia
prin care a
Data
Valoarca
Tipul
contrnctanta:
Durata
fOst
incixeieni
totala a
numcle, prenumelc/dcnumirca si adresa denumlrea
•
contractulul
contraetului
iocredmtat
contraetului
contractu lu i
Isi'nd,esa
contractul
5. l Beneflciarul de contract:

Titular ..............
Sot/sotie .............
Rude de gradul !

i)

ale titularului

Soeietati comercialetPersoana fizica
autorizata/ Asociatii fmilialctCabincte
individuale, cabhicte asociate, societati
civile profesion*le sau socictati civile
protesionale cu raspundcre iimitata care
desfasoara profesia de
avocat/Organizatii

-

—

- -

negu v e r n a m en taleifund ati i]A so ciati i
» Prin rude de gradul I se latelege parini pe llole ascendcnts sl copll pe lioie dacendenta.
Se vor declara oumele, duumlrca si sdrcsa bcneficiaruliil dc con ţrgct undc prtn calitatca dctinuta, titulsnil, sotul/sotia si rudcle de gr*dul i ohtin
Coatratte. Rsa cum sun( deriiilte la pct. 5. Nu se declară connctcle soclesajllorco,ncrclalc pc ac:lunl la care declariniul impreun ă cu soJul/soOin
nidele dcgradul i deln mai puotn dt 5 % dln capitslul soclal ,tlsocie(Cli. iodifcrcnt de modul de doMndire *1 acDiunilor.
Prnenta declaratie coasti ţ ule act public 51 raspund potrivit legii penaie pentru inexactitatea sau caracterul incomplct
al datelor mentionate.
Data complearii

Semn

1

