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DECLARA TIE DE AVERE.

Subsemnatul
având functia de
I f?,O"A ,Aa .. " 'I" ./f...-/,. ;?,(, , ,.""", , ...........•
declar pe propria răspundere, că împreună cu familial deţin următoarele active şi datorii.

1. BUNURI IMOBILE
1. TerenUlri
Notă: se vor declara inclusiv cele ajlate În alte tări

Adresa Categoria * Anul Suprafaţa Cota Valoarea Modul de TitularuP
dobândirii parte de dobândire

impozitare
I.

....... " ....•.
..•..

"',

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

2. Clădiri
Nota:"se vor declara inclusiv cele aflate În alte tări

Adresa Categoria* Anul Suprafaţa Cota Valoarea ModUlI de Titulaml2
dobândirii parte impozabilă dobândire

"',...••.,•..~ ..,..
'.....

.....

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



n. BUNURI MOBILE
1. Almtovehicule/ fimtotm'isme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iaMuri şi alte
mijloace de transport care Slmntsupuse inmatriculării, potrivit legii

Natmra Marca Nr. bucăţi Anul de
fabricatie

Modul de
dobândire

1,. Rumui sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii
de artă şi nlmmismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau
u.miveJt"salsau altele asemenea, a căror valoare insumată depăşeşte 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

Desuiere sumară Anul dobândirii Valoare estimată

-""
"

""'"'''''''''''' """'"'''''' ,

" ,

III. BUNURI MOBILE A CĂROR VALOARE DEP ĂŞEŞTE 1000 EUR
FIECARE, ŞI BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINA TE ÎN ULTIMELE 12 LUNI

Natura Data Persoana către Forma Valoarea
bmmlui instrăinării care s-a Înstrăinat instrăinării

înstrăinat

''''','

""""'-,,,,,,,"'-,----

,.

"

-<

2



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

2. Plasamente, investiţii directe şi impmmuturi acordate, dacă valoarea de piaţă
Insumată a tutumr acestora depăşeşte 5.000 Euro
JV, ~ d I I 1 I

IV. ACTIVE FINANCIARE
1. Contmri şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de
economisire şi investire, dacă valoarea insumată a tuturor acestora depăşeşte 5000
Euro
Notă: se vor declara inclusiv cele aflate in bănci sau instituţii financiare din străinătate

Tipul* Valuta I Dt~schis Sold/valoare la zi
Instituţia care administrează şi in anul

adresa acesteia -l-
I

i

''- .J-,

.-·1-~"~.
I

-"--""

I J.1

ata: se vor ec ara inc usiv investitii e şi participări e În străinătate
Emitent titlu/socnetatea În care Tipul* Număr de Valoare totală la zi

persoana este acţionar sau titluri/cota de
asociat/beneficiar de Îmurumut participare

-- ',.

..,",.•.,.._,.

I
'-,

*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. Ahe active producătoare de venituri nete, care insumate depăşesc echivalentul a
5.000 Euro pe an:
Notă: se vor declara inclusiv cele aflate În străinătate.

G o" • o. o D" •••• "D o • o. D ~ ••• o ••• e o ••••••••

o o •• o. o. o • o. o. o ~ o ~ • o ••• ~ •• o ••••••••••••• ~ •••

• o ••••••••••• 0.0 o-o O" o •• o ••

g"~ ~~. o.~ ........• " ... " .. ~ .. D ••••••• ~ •••••••••••••••••• 0.0 •••••• 0.0 0'0

V. DATORII
Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garanţii emise În beneficiul unui terţ,
bmnui achiziţionate in sistem leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea
Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro.
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Notă: se vor declara inclusiv asivele manciare acumulate În străinătate
Creditor Contractat

in anul

I
i1 _

Scadent
la

1

Valoare

VI. Cadonri, senricii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea
de piaţă, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome,
companii/societăţi naţiomde sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv
burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli sau alte asemenea, a căror valoare
individuală depăşeşte 300 Euro*

CINE A REALIZA l' SURSA VENITU LUI: SERVICIUL VENIT ANUAL
VENITUL NUME, ADRESA PRESTAT/OBlECTUL îNCASA l'

GENERATOR DE
VENIT

~_'fitular
'1""'"

•• 0

1.2. Sot/sotie -"""'"

... ""'''''':---'

1.3.Copii
"

...
*Se exceptează de la declarare cadourife şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi II.

VII.Venituri ale dedarantuJui şi ale membrilor săi de familie, realizate in ultimul an
:!'iscalincheiat (potrivit art,41 din Legea nr.571/2003 - Codul :!'iscal,cu modificările
şi completările I.dterioare)

ata: se vor ec ara inc usiv venituri e Drovenite in străinătate
CINE A REALIZA l' SURSA VENITULUI: SERVICIUL VENITUL ANUAL
VENITUL NUME, ADRESĂ PRES'f AT/OBIECTUL îNCASA T

GENERA TOR DE
VENIT

~!turi din salarii
U. 'fitular
... """"'"

1.2. Sot/sotie "'"''''

... •....... " .
1.3. Copii ""\""

"...
2. Venituri din activităti indeDendente
2.1. 'fitular I

I I
_.--.

I.,.

d 1 d
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2.2. Sot/sotie
...
3.Venihui din cedarea folosintei bunurilor
3.1. Tiltudar
...
3.2. Sot/sotie
...
4. VeJmituri din investitii
4.1. Titular
...
4.2. Sot/sotie
...
5. Venituri din llJensii
5.1. Titular I1l 11",/"11 '" / jlfL{;Ff IY i::~ 1Y.f l"" t:: td~ -e1'@(1

... ,: IIY"'./

5.2. Sot/sotie .#J, Jiit:'.""'" ·1<.l4&;';7ul rbNJl6' t" 1?'1t7 <.:,
\ ;"'A /1 ,,,' 'IT...

6.Venituri din activităti agricole
6. t Titular
...
6.2. Sot/sotie
...
7. Vcmlituri din premii şi diniomri de noroc
7.1. Titular
...
7.2. Sot/sotie
...
7.3 Copii
...
8. VeJmituri din alte surse
8.1. Titular
...
8.2. Sot/sotie
...
8.3. Copii
...

1 Prin familie se Înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi 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: Semnătura:
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Subsemnatul
având functia de ..~ "~ 4' l'... .f1.1kJ{t; ..Gt..

DECLARATIE DE INTERESE,
\

......lo
ţ ,la ..

declar pe propria răspundere:

·20D

1. Asociat sau actionar la societăti comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri
de interes econo~ic, vrecum si m'embru În asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale:

UNIT ATEA CAUT ATEA Nr. de părţi Valoarea totală a

DENUMIRE ŞI ADRESĂ DEŢINUT Ă 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 CAUTA TEA Valoarea beneficiilor

DENUMIRE SI ADRESĂ DETINUT Ă
2.1....

"\,

\"'\"""

3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilor 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: Semnătura:
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