IVR. 35o
DECLARAŢIE DE AVERE
aţând funcţia

Subsem

der

la

CNP

.
.

,

domiciliul

-

cunoscnd preeerile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţ ii, declar pe proprie rspundere
că înkprcună cu îamilia deţin urm ătoarcle:
* l)

Prin familic se înţclege so ţul/oţia şi copiii afla ţ i în întreţ inerca acestora.
L Bunuri imobile
1. Terenuri
NOT Ă
Se vor dedara inclusiv cele aflate în a!te ţări.

________________

Categori

Suprafaţa

dQbdirii

•: Pa ~ tC

:do

.

•Ti5sJaruI

;

* Catcgoriilc indicate sunt: (t) agricot; (2) fbresticr; (3) intravilan: 4) luciu de ap ă; (5) aite eategorii de tercnuri

extravilane, dac ă sc află în circuitul civH.
*2) La iitular sc men ţioncază. în cazu ţ hunurilor proprii, numelc proprietanilui (titulanil, souJ/so ţia, copHul),
iar în cazul buniirilor in coproprietate. c()La-parte şi rnimele coproprictarilor.
2. Clădiri
NOTÂ:
Se vor

•

declara

jnciusiv cde aflatc în altc ţ 1ri.

: :A

•

i

• .

•

Categit

..

•
•.

Anul

dobandin

ISuprafa

d
.:MWc
_______
dObaldlFC
Parte
ot

.

1

I)H
•

,.

..

* Categoriilc indicate sunt: (I) apartament; (2) cas ă de locuit; (3) casă de vacan ţă; (4) spaţ ii comercial&de
producţie.
*2) La îitular e rnen ţionează , în cazul bunurilor proprii. numelc proprietarului (titularul. so ţui/so(ia. copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numcle coproprictarilor.
11. Bunuri mobfle
1. Autoichicule/autoturismc, tractoarc, ma şini agricole, şaiupe, iahturi şi alte mijloace de transport
eare sunt supuse înmatricuIrii, potrivit Iegii
:Maxca.

Natura

Nr. Je:bucă i Anul de fabricatie.

Modul de dobndire

2. Bunuri sub formă de metale prc ţioasc, bijuterii, obiccte de art ă ş i de cult, colecţ ii de artă şi
nurnismatkă , obiccte care fac parte din patrimoniul eultural na ţional sau univcrsal, a c ăror valoare
însumată depăşeştc 5.000 dc euro
NOT Ă :
Se vor mcn ţiona toate bunurilc aflatc în proprictate, indifercnt dac ă cle sc afl ă sau nu pc teritoriul României
1a momentul dcciarării.
Valo9rCa estimat ă

AnuI dobndirn

Descriere sumară

flI. Bunuri mobile, a c ăror valoare dep ăşeştc 3.000 de euro fievare, ş i bunuri imobile instrainate în
ujtimele 12 luni
Natu ra hunului
îiistrăinat

Data
înstrăinării
.

Persoana cătrc CSr 5-2
tnstrăinat

•

tnstrăinăr
i

7

-

Il

Valoarea

JV. Active financiare
J. Conturi şi depozite bancare1 fonduri de investi ţii, formc echivalcnte de econoaiLire şi investire,
juclusiv cardurHe de tredit, thc ă valoarea însumată * tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de curo
NOT Ă ;
Sc Vor dcclara inclusiv cetc ailatc în bănci siu instiluţii financiare din strn ătatc.
Insttu ţiacareadrnirnstrcaz ă

J

• VaIut

Tipu1

Deschis înan1

*Cu fcgoriilc indicule sirnt: (J) con/ ciiren/ sau ec/zivalenge (inclnsi card); (2) depo:it bancar sau
cchivajcrne; (3) fondu,-i dc irncsfi(ii sau tc/izva/en&. i?lc/us ăv /onduri J?riva/t de pcn.sii sau alicsisteme czi
ac-urnzilare (e ior ckclara celc a/iriitcwm/uiJ?sca/ mterioi).
2. Plasameute, iuvvsti ţii directe şi împrumuturi acordate, dac ă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora dcp ăşeşte 5.000 de curo
NOT Ă :
Sc vor declara inclusiv investi ţiilc şi p&ticipri1e în strinatate.
Einitent titlu/soeietatca în cac persoanaestc
, acionar sau asociat/beiieficiaa- dc-irnpntmu

.:

Numi- dc titkirij:
cota de particapare

a1atoiă
: • ••.-

..

*Categ)riilc indicale sunf: (l) hd.iii dc va/oarc deţinuie (tit/uri de stat, ceriificczw. oh/iga(iuni); (2)
ccţiuni sau pr(i SOCia/e În sccielă(i conzercia/e: (3) împrumuturi acorc/ufe în nurneperscmal.

3. PJte active prQduc ă toare

(lC

vcnituri nete. care însumate depăş esc echivalentul a 5.000 dc euro pe

an:

N()T Ă :
Se vor dcclara inclusiv cctc aflate în strin ătatc.
V. Datorii
Dcbite, ipoteci, garan ţii emisc în bcneficiul unui tcrţ, bunuri achizi ţ ionate în sistem Jeasing şi alte
asemcnca bunuri, dac ă valoarea însuntat ă a tuturor acestora depăşeşte 5.000 dc curo
NOt:
Se vor declara inclusiv pasivcle financiarc acurnulatc în str ăinătate.
Creditor

Contraetatîn anul

7•

Scadent la

__

aloare

_____ ______

V1. Cadouri, servicii sau avantajc primite gratuit sau subven ţionatc faţă dc valoarea de pia ţă, ain
partca unor persoane, organiza ţii, societi ţi comerciale, regii autonome, companii/socict1 ţi naţionale sau
instituţii publicc româneşti sau străinc, inclusiv burse, eredite, garan ţii, decontă ri de ehdtuieli, altcle aecat
ccic ale angajatorului, a c ăror valoare individual ă depăşeşte 500 de e uro t
Sursa venituluj: •..
QUmCte, adresa

Cine.a.realizat venitul
,-..
.

.

SenriciulprestatObiectul
enerator cţe venit
•

.

.

Venitul.anual -.
îrzcasat

1.1. Titular
..

1.2.

1.3. Coii
1

•

-

xccpiează dc Ia déclartire cadourile şi Ira(aiile nzualej)rirnile din par/ea rmklor de gtadiil 41 tel ]I-ka

4

VXL Venituri ale dcclarantului şi ale membrilor să i de familie, realizate în ultimul an fiscal tncheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu niodifk ări!e ş i completă rile ulterioare)

NorĂ
Se vor declara inclusiv veniwrile provenite din str ăinălate.
::.

.

Suzsa venitiflui:
fluneIe, aditsa

:

Cine a reaUt venitu
•

.

.

ServkiuL prcstat/Obiectu Venitui anu
încasat •
geiterator devexit
ţ

1. Vemturt din saiarii
1.1.Titular
1 .2.So ţ soţie
1.3.Copii
2.Venituri din aciivităgi independente
2i.Tiwlar
2 .2.So ţ/soţic

3. Veniiurî din cedareajblosin(ci burntri/or
3.1. TiLular
32.So ţ/soţie
4.Venijuridininvesiigîj

4.2.Soţ/soţie
5. Veniluri din pensii
5.1.Ti7
5.2. Soţ oieţţţ

i -y

CP$t

•r

IJ22

..

6.Venigu,i din ac1ivitc ţi agricole
6.1. Titular
6.2.So ţ/ oţie

•

_________________________ _____________________ ____________

5

Cinea rea .lizat* venitui
.

Sursa venitului:
Nuifle, adresa

.

Serviciul prcstat/obiectul
generator de venit

Venitui auual
încasat

7. enUuri din premii şi dinjocuri de nwoe
7.1. Titular
7.2. Soţ/soţie
7.3. Copii

8. Venitvri din alte surse
8.1.Titular
8.2. Soţ/soţie
8.3. Copii

Prezenta declara ţ ie constituic act publiv ş i rpund potrivit legii penale pentru inexactitatea saU
caracterul incomplet al datelor mcn ţionatc.
S - aura

Data compictării

/2..:;.

.

DEARÂT1EE INTERESE

.\

I

.

Subscmnatul/SubsemnataiJ

cr

miciliat j •
din Codul pcnal privind faL i1 1i6declartii, aecl pe propria raspundere

nd f:ni
.

4

4

fl2

:unoscand prcvcderiLe art. 292

L Asociat sau actionar la societa*i coierciale, companiitsocietati uatiouale, histitutii de eredit, grupuri de interes
econoinic, preeum si mtinbru in asociatii fundatii sau alte organizatii neguvernamentale:
Nr. de parti Valoarca totala a
socialc sau paflilor socialc sUsau a
Calitatea detinuta
Unitatca - dcnumirea si adresa de actiuui actiunilor

de mpmlirsl in nroanele de ennducere. administrare si cnntrnl ale sncietatilnr cnmercia!e. ale reeiiinr
nationale,alelnstitutiilordecredit,aiegnipurilordeintcreseconomic,alc
aie
asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:
Calitatea
•
Valoarca
Unitatea - denumirea si adrcsa
detinuta
beneficiilor

3. Caiitatea de membru hi cadrul asociatiilor rofesiona1e si/sau siudicale:
3.1.....

4. Calitatea dc membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite, detinute in
e.sdrul partidelor politke, funeti9 de*inuta si denumirea partidului polltic!
4.1.....

5. Contraete, inclusiv eele de asistenta juridica, consultanta si civlIe, obtinute sau aflate io derulare in timpul
exercitarii functiilor, mandate!or sau denioltatilor publice fmantate de la bugetul de stat, local si din touduii externe
ori incheiatc cu socictati eomerciale cu ca ltal de stat sau undc statul este actlonar_majoritartminoritar:
Proccdura
Institutia
Valoarea
Pl•Ui
Sd Beneficiarul dc contract:
contiactants:icientricare Tipul
- Durata
.
fost
rneheierii
- totala a
.
contractului
numele, prenumele/dcnuirnrca ss adresa denumwea .
contractul
icredmtat leontractului contrae(ului
si adresa
ul
ct
Tltulrn
Sot/sotie ..............
Rudc de gradul 1) ale titularului

.__________

Socletatl conierciale/Persoana tica
autorizatai Asoeiatii familiale/Cabinete
iisdivlduale, cablnete asociate, societati
civiic profesio»ale sau societati civile
profesiooalc cu raspundere limitata care
desfasoara profesia de
avocat/Organizatii
neguvernamcntale/FuodatiUAsociatii 2
° Prin rude de g.adul I se lntdcge parnil pe llnie sccodeetu sl copll pe Hnic dcsccndcutn.
Se vordcclara ntjmele, deoumlna sl adresa benetelarulul de conrsct uede, prin caUtatea dctlnuw, titulanil,sntul/sntia sI rudcte de grsdul l obtin
contractc, asa cum stint detlolte Ia pct. 5. Nu se declid contractelesocletOHor comerclale pe acClunl Ia care dcclaraiiul tmpreuo cu soCul/soia
Oi Tudelc dc grdul 1 deDie niai puln de 5 % din capiWlul social al societEli, fndi ţerent de modul de dobandire al 2tiuiiilor.
Prczenta dcclaratie constituie act pubuc si raspund potrivit Icgii pcnalc pentru incnctitatca sau caraeterul incoinplct
al datdor mentionate.
Data complâarii

Set

