
DECLARAŢIE DE AVERE

SubsemnatIJI (a) ,
având funcţia de .ci::."'>. .. \ ........••.••....•.........•..•..•....•. ,
la .? ,
declar pe propria răspundere, că împreună cu familial deţin următoarele active şi datorii.

JI. BUNURI IMOBILE
Jl. Terem.ui
Notă: se vor declara inclusiv cele a ate in alte tări

Adresa Categolria* AII1lIDII Suprafaţa
dobândirii

Cota
parte

Modul de Titularulz
dobândire

Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apa; (5) alte categorii de
terenuri extravilane, dacă se află in circuitul civil

2. Oădilri
Nota: se vor declara inclusiv cele a ate in alte ţări

Adresa Categoria* Anul Suprafaţa
dobândirii

Modul de Titularulz
dobândire

Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comercialel de
producţie



n. BUNURI MOBILE
1. Autovehic1de/ :,mtotmrisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iaMuri şi alte
mijloace de tral!Jl.sportcare sunt supuse Îl!JI.matriculării,potrivit legii

Natura Marca Nr. bucăţi Anul de
fabricatie

Modul de
dobândire

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii
de artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimolJliul cultural naţional sau
mdversal sau altele asemenea, a căror valoare Îl!JI.sumatădepăşeşte 5.000 Euro.
Nota: se vor menţiona toate bunurile ajlate În proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul
României la momentul declarării

Descriere sumară Anul dobândimi Valoare estimată

~ ------.

~,

In. BUNURI MOBILE A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 1000 EUR
FIECARE, ŞI BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINA TE ÎN ULTIMELE 12 LUNI

Natura Data Persoana către Forma Valoarea
bUl!JI.ului Îl!JI.străinării care s-a Înstrăinat Înstrăinării

Îinstrăinat

-

.."
~

"'-.

2



2. Plasamente, investiţii directe şi Împmmuturi aCOl'date, dacă valoarea de piaţă
Însumată a tllJltllJlroracestora depăşeşte 5.000 Euro
N ~ d 1 '1 1 '1 A

IV. ACTIVE FINANCIARE
1. CmltllJlri şi depozite bancare, fond llJlri de investiţii, forme echivalente de
economisire şi investire, dacă valoarea ÎnsllJlmată a tllJltllJlroracestora depăşeşte 5000
Emm
Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau institutii financiare din străinătate

TipuI* Valuta Deschis Sold/valoare la zi
IllJlstitllJlţiacare administrează şi În an llJll

adresa acesteia

1\

!--- \
'\

*Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente(inclusiv card); (2) Depozit bancar sau
echivalente; (3) Fonduri de investiţii sau echivalente. inclusivfonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare

ota: se vor ec ara InCusiv investitii e şi varticivăn e In străinătate
]~mitent titRllJl/societatea În care Tipul* Număr de V ~"oare totală la zi

persoana este acţionar sau titluri/cota de
asociat/beneficiar de imlOmmut lOarticimlre

'1.

\
\

*Categoriile indicate sunt: (1) Hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
Acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale (3) Împrumuturi acordate în nume personal

3. Alte active producăto:allre de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a
5.000 EllJlrope an:
Notă: se vor declara inclusiv cele ajlate în străinătate,

0 •• 0.0 ••• 0.0 ••• " •••••••••

0.0 ••••••••••••••• 0.0 •••

. .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 0.0 ••••••••• 0.0

••••••••••••••••• 0 ••• 0.0 DOO o •••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••

V. DATORII
DebHe (inclllJlsiv taxe neachitate), ipoteci, garanţii emise În beneficiul llJlnllJliterţ,
bmmri achiziţiollJlate in sistem leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea
Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro.
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otă: se vor ee ara ine US1VpaSlve e manelare aeumu ate m stramatate
Creditor Contractat Scadent V~"oare

in anul la

\
\

,

d I I ' , I fi

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea
de piaţă, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome,
companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româm~şti sau străine, indusiv
bmrse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli sau alte asemenea, a căror valoare
individuală depăşeşte 300 Euro*

CINE A REALIZAT SURSA VENITULUI: SERVICIUL VENIT ANUAL
VENITUL NUME, ADRESA PRESTA T/OBIECTUL ÎNCASA T

GENERA TOR DE
'---- VENIT

1.1. Titular \
... \
1.2. Sot/sotie \
... \
U.Copii \
... \\

"
*Se exeeptează de la declarare eadourile şi tratdţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1şi II.

VII. Venituri ale dedarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate in ultimul an
fiscal incheiat (potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 - Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare)

o a: se vor ee ara me US1Vvem un e proveme m S rama a e
CINE A REALIZAT SURSA VENITULUI: SERVICIUL VENITUL ANUAL
VENITUL NUME, ADRESĂ PRESTAT/OBIECTUL ÎNCASAT

GENERA TOR DE
VENIT

Venituri din salarii
1.1. Titular \
... \
1.2. Sot/sotie \... \
U.Copii \
...
2. Venituri din actJivităti independente
2.1. Titular
...

d I , I ' 't '1 't d' t~' ~t t
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2.2. Sot/sotie
•• 0

3.Venituri din cedarea t'olosintei bunurilor
3.1. Titular
o ••

3.2. Sot/sotie
...
4. VImituri din investitii
4.1. Titular
...
4.2. Sot/sotie
'"

5. Venituri din pensii
5.1. Titular
...
5.2. Sot/sotie
...
6.Venituri din activităti a~ricolle
6.1. TitlJllar
...
6.2. Sot/sotie
...
7. Venituri din premii şi din .Iocuri de noroc
7.1. Titll.illar
...
7.2. Sot/sotie
...
7.3 Copii
... I
8. VenitlJlri din alte sllJlrse

~_TitlJllar ~/iJN""ff!. P-/'YI/>
... I Nd E~ fY:; It J'~J.rR C r()N('/.I jF~ i' 9/G
8.2. Sot/sotie
...
8.3. Copii
...

I Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii at1aţi în întreţinerea acestora.
2 La "titular", se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului(titularul,

soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru
inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării:
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DECLARATIE DE INTERESE,

6 , la .
declar pe propria răspundere:

l.
~ CI CI CI •• CI •• " •• " CI u CI •••••••• CI •••••• "," •••••••••••••••••••••••••••••••• ,Subsemnatul (a) 00'

având funcţia <te

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri
de interes economic, precum şi membru în asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale:

UNIT ATEA CALITATEA Nr. de părţi Valoarea totală a
DENUMIRE ŞI ADRESĂ DEŢINUTĂ sociale sau de părţilor sociale şi/sau a

actiuni actiunilor
1. 1... .

." ""
\ ""'. "' .... ~.

'\

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale,
regiilor autonome, companiilor/societăţi naţionale, instituţiilor de credit, grupurilor de interes
economic, asociatiilor sau fundatiilor sau al altor organizatii neguvernamentale:

UNITA TEA CAUT ATEA Valoarea beneficiilor
DENUMIRE SI ADRESĂ DETINUT Ă

2.1.. .. ~
'~

"",
~'''''

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1 .... "'"

~
'\

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
detinute în cadrul partidelor politice, functia detinută şi denumirea partidului politic
4.1 .... \

~

\
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii

penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor
menţionate.

Data completării:
9'. "

Semnătura:
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