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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subemnatul/Subcmnata, 	 - O/J 	 avndfuncţ a 

de 	Ia  

CNP 	 - 	, , domiei!iul  

cunoscând prcvcderile art. 326 din Codul pena[ privind falsul îu dcclaraii, declar I)e proprie răsptiuderc 

că  împreună  cu familia deţin următoarde: 

*]) Prjn farnilic sc în ţelegc soţuJJso!ia şi cQpiIi alla ţ i în întrcţiiierea accstora. 

I. Bunuri imobi!e 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Sc vor dcc!ara inclusiv ccle af!atc în alte ţări. 

atzona parte  t dobUdire.
1i • 

* Categoriilc indicatc un: (1) agricol; (2) Îbrestier; (3) intravilan; (4) luciu dc ap ă; (5) a!te catcgrii de terenuri 

extravilane, daci se afl ă  în circuitu! civil. 
*2) La liwlar sc men;toneazà, în cazul hunurilor proprii, nurne!c proprietarului (titi.i)arul, so ţul/soţia, copilul), 

iar în cazul bunurilor în coproprieta(c. cota-parte ş i numele coproprictarilor. 

2. Clădiri 

NO ŢĂ : 
Se vor declara inclusiv ccic aflatc în al(e ţări. 

... Adresaaona Catcgri :;; dobaudiri  parte 
• 

dohândire 
Titu1ai 

— 



Categoriile indicatc strnt: (l) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) casă  de vacanţă; (4) spaţii comercialeide 
producţie. 

*2) La Titular sc mcn ţioneazâ, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţulisoţ ia, copilul), 
iar în cazul bunurilot în coproprictatc, cota-parte şi numele coproprietarilot. 

11. Bunuri mobile 
1. Autovehiculelautoturisrne, tractoarc, ma şini agricole, ş2Jupc, iahturi şi alte iuijloace dc transport 

care sunt $upuse înmatricul ă rii, potrivit lcgii 

• 	 Narnra .Marca Nr. de bucăţ i Anul de fabrica ţie Modul de dobândire 

2. Bunuri sub form ă  dc metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de eult, colcc ţii de artă  ş i 
uumismatică, obiecte carc fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau univcrsal, a c ăror valoare 
însumată  depăşeşte 5.000 dc euro 

NOTĂ : 
Se vor mcnţiona toate bunurile atatc în proprictatc, indîfercnt dac ă  cle se af ă  sau nu pe tcritoriul României 

la momcntul declarării. 

Descricre surnar ă 	• 	Anul dobhdirii 	 Valoarca estimată  

Hl. Bunuri mobile, a că ror valoare depăşcşte 3.000 de euro fiecare, şi hunuri imobilc înslră inate în 
ultimele 12 luni 

NaWra bunului 
2nstrălnat 

Data 
însttàinàrii 

Persoana către care s-a 
• 	 înstrăhiat 

	

Fonua • 	

• 

	

înstiăinării 	: 

•Vloarea 
- 	 • 
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JV. Active finaneiare 

1. Conturi şi depozite bancare, foaduri dc iDvesti ţii, forme echiţalente de economisire şi iflvfltire, 

inclusiv cardurflc de credit, dac ă  valoarca Ïnsumatà a tuturor acestora dep ăşeşte O00 dc euro 

NOT Ă : 
Sc vor dcclara inclusiv cele aflatc in b ănci sau institu ţ ii linanciarc Jin stră inătate. 

nhtu ţ a care adirnnis1reaz 
ş i adresaacesteia 

TipuI* 
• 

Valuta 
. 

Detlus îu anu{ 
.; 	. 	.. 

Sald/vatoare ta ii 
.. 	.- 

•i7__2o 5o 

*C,/egopji/e  inclicaie suni: (/) coni cunmt xau cc/zivajenlc (indusir ccu-c); (2) depoziî bamar sazi 
echivakn$e; (3) frnduri ck imes(i(ii scJu ccl?ivcdcflio. jflc/EESii fOfld?fri privale dc jiciIsi/ sau uiic sis$erne ci.t 
acurnularc (se vor dec!ara cek afTcflte anu/ui/?scal (iniesi(,r). 

2. Plasamente, invcsti ţii dirccte şi împnimuturi acordate, dacă  valoarea de pia ţă  însumată  a tuturor 

acextora depăşete 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Sc vor dcclara indusiv investiţii!e şi participărHc în stră inătatc. 

1 EmitcAi 	 persoana este 
acţionar sau asociat/bciieikiardoîmprumut 

Ţjj*:; 
•. 

Numr de tthirU 
cota de parhciparc • » 	.. 	 - - . 

Vreatotiă  iazÎ- 

*cra/?prjjle indîcaie xunt: (1) htsYii dc va/oarc ckjinii/e (gii/mi c/c siat. ccrii/kase, o/>/igaiflni): (2) 
ac(iwii saupărţi soeia/e în socieiăji comercicile; (3) împrwnuiuri acordate în nurne perscmal. 
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3. Alte active producă toare de venituri nete, care însumatc dep ăşesc echivakntul a 5.000 de euro pc 
an: 

NOT Ă : 
Se vor dedara inclusiv ccle a!late în str ăinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în bcneficiul unui ter ţ, bunuri achizi ţionate în sistem Ieasing şi alte 

ascmenea bunuri, dacă  valoarca însumată  a tuturor accstora depăşeşte 5.000 dc curo 

NOTĂ : 
Se vor deciara iiiclusv pasivcle finan ţiarc acumulate în str ăihătatc. 

Crechtor 	 j Conti ictat în anul 	Scadent la 	 Valoare 

vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate fat ă  dc valoarea de pia ţă , din 
partea unor persoane, organiza ţ ii, societăţi comerciale, regii autonome, compauii/socict ăţ i naţionale sau 
institu ţii publicc romneşti sau stră ine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheituieli, altele dcct 
ccic ate angajatorului, a c ăror valoare individual ă  depăşeşte 500 de euro* 

• 	 dne a realizat ţenitul 
.....; 

Srnsa venitului: 
numele, adresa 

Serviciul piestat/Obicctul 
generator de vcnit 

Venituf anual - 

încasat 

1.1. Titul& 

1.2. Soţ soţ ic 

1.3. Copii  

& exceptcază  de /a dec/arare c(ldourile şi Irata(iile ,:uak primile (lin parlcu rudclor & gructu/ / şi al 114 
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VH. Venituri ale deelarantuhii şi *ic membriler să i de familie, realizate în ultimul au fiscal încbeiat 

(potrivit art. 41 din Legea nr. 7I/2003 privind Codul fi şcal, cu modific ările şi completă rilc ultezioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenic din strin ătatc. 

Cine a rcaljat 	... 
.Suna veuitulw. 	

• .. Srviciut pt?biectit . Venitufanual 
încaat 

1. Vcniluri din saiarii  

1.2. So ţ soţic  

13.Copii - 

1 Venitzri din aclivităgi independeriie  

2.1.Titular  

2.2. So ţ/o ţie  

3. Venituri din cedareafolosin;ei brnirilor  

3-1. Titular  

3.2. So ţ/sotie  

4. Venitwi din investiţii  

4.1. Titular  

4.2. Soţ/soţic  

5. Venituri din pensii  

5.1. Titular  

5.2. So ţ/oţie  

6. Veniluri din ac,tvităgi agrkok  

6.1. Titular  

6.2. So ţ/v ţ ie  
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Cirie a rcalizat venitu 
Sursa venitului: 

• 	Nume, adresa 
Serviciui prestatîobicctul 

generator de venit 
Venitul anual 

• 	încasat __________________________ 
7 Verntun dinprernii şi ciinjocuri de noroc  

7.1.Titular  

7.2.Soţ/soţic  

7.3. Copii  

& Venituri din aZie surse  
8.1. Titular  

82oţ/soţie  

8.3. Copii  

Prezenta dcclara ţic constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentrii ineNactitatea sau 
caracterul incomplet aJ datelor mcn ţionate. 

Data coinplctării 
	

Semntura 

,2,p2-O ţe 



ANEXA Nr. 2 

DECLARÂTIE DE INTERESE 	 - 	ţ  

Suhsemnatul/Subseninat 7 	12L 	. 	. 	. avani functis p 	 /CCt 2f 

................., CNP .. 	 ;t in 	... 	cunoscand prevedcriic art. 292 
din Codul penal privind fakbl in declaratii, declar pe propria raspundere: 

1. Asodat sau actionar la societati comcrciale, companii/societati nationale, institutii de ercdit, grupuri de interes 
economic, precum si membru in asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernsmcntalc:  

Unitatca - denumirea si adrea- CaHtatea detinuta 
Nr. de pafli 
socialc sau 
de actiuni 

Valoaiea totaia a 
partilor sociale sUsau a 
actiunilor 

2. Calitntca dc membru in organcic dc conduccre, administrare si control ale societatilor comcrcia!e, ale regiilor 
autononie, alc companiilor/socictatilor nationale, ale institutiilot dc credit, a!e grupurilor de interes economic, ale 
asociatiilor sau fuDdatiiior ori ate altor organizatii negtsvei-namentsle:  

Unitatea - denumireg si adresa - Calitatca 	 Valoarea 
detrnuta 	 ibentriciilor 

2.1..... 

3. Calitatca de mcmbru in cadrul asociatiilor rofesionale si/sau sindicale: 	 - - - 

4. Calitatca de membru in organele de conduccrc, admlnistrare ş i coutrol, retribuite sau ncrgtribuite, detinute in 
cadrul partidclor politicc, functia detinuta si denumirea paflidului politic: 

4.1..... 

5. Contrsctc, iuclusiv ccic dc asistcnta Juridica 1  coosultanta si civile, obtinute sau aflate in derulare in timpul 
excrcitarii functiilor, ntandatelor sau demnitatilor publice finantatc dc la bugetul de stat, lucal si din fonduri extcrne 
ori incheiate cu societati comereiate tu eanitsl de stat sau unde statul este actionarmajoritar/iuinoritar:  

Instttutia 	Procedura  

	

prin care a 	
cDurata 	Vatoarea riciarul de contract: 	 coDtractanta: 	Tlpul 	

iocheierij .totala a contractulul 	 ontractuluinumele, prenumelc/dcnumirea si adresa denumtrea 	
cred

5.1 Bcne 	

ntat 

	I.Dala 

ontractului 	 contractului 
si adresa contractul 

Titular 	 . 
Sot/sotic  
Rude de gradul 1) ate titularului 

Societatl comercialt/Fcrsoana ftzica 
autorizatai Asociatii familiale/Cabincte 
individuale, cabinete asoclate, soeietati 
civile profcsionalc sau societati civile 
proteslonale cu raspundere limitata care 
desfasoara profesia de 
avocat/Organizatii 
neguvcrn am entale/Fundntii/Asociatii 

?fln rude dc gradul I sc lntcicgc patinti pc lJatc asccncot* 51 COpll pe liaie desctndcnta. 
Sv Yor dcctara numele, deoumlrea sl adrcsa beneflciarulul de conract unde, pfln cailtatca dctiniita, titularuL sotut.sotia sl rudelt dt gradul l obtla 

contncte, asa cum sont dcriolte la pct. 5. Nu sc declarg contractelesocletăollor comerclale pc ac lunl la cart declarantul tmpreuo tu souJ/soln 
i n.dele de gradui l deoin mai puin de 5 % din csplt&ul soclnl al societă oli, iadiferent de modul dc dobadirc al acClunilor. 

Prezenta deelaratic constituic act public si raspund potrivit legii penale pentru incxactitatea sau caracterul incompict 
aJ datelor mentionate. 

D a com le rr ...t? 


