
DECLARAŢIE DE AVERE

Siib.semnatul/Siibscnfiiata. / / g  ') q,ÎjO~A.H J iîçàjx________________________________ , având funcţia

de &VU- h'XiU Í má¿J!A  la %J^ţJrV̂$iÙ$h<cJ Uf V
C N F ___________  ̂ , domi ci l iul  \)(\Jg •* Al /Vg ______________^ ^ __________________________

cunoscând  prevederile art. 292 din C odul penal privind falsul în  declaraţii, declar pe proprie răspundere  
că îm preună cu fam ilia0 deţin urm ătoarele:

* I) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri im obile

1. T erenuri
N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

A dresa sau zona C ategoria*
A nul

dobândirii Suprafaţa
C ota-
parte

M odul de 
dobândire

T itu la ru l0

( d f J b P' H  W Í l c \ h C f > C t^ 'L M  ( ~ ] f ,

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenur 
extravilane, dacă se află în circuitul civil.

*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.

2. C lădiri

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

A dresa sau zona C ategoria*
A nul

dobândirii Suprafaţa C ota-
parte

M odul de 
d obândire T itu laru l2*

/ 0 £ ) 0 Ai'l'Z/i &  '/f-f '!(P<\ Y<rc

j / V a  -  -  J 'n vo  C 2 P  0  L ( {M  &  A ck/ L (

/

1



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

*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.

II. Bunuri m obile
1. A utovehicu le/autoturism e, tractoare, m aşini agricole, şa lupe, iahturi şi alte m ijloace de transport 

care sunt supuse înm atricu lării, potrivit legii

N atura M arca Nr. de bucăţi A nul de fabricaţie M odul de dobândire

O /y d  4 / ¡Leo f h Ajl
/

f ie . 1 j ° > ¿ 3
J
Oyo¿t~ vxy t o e  JU

(

2. Bunuri sub form ă de m etale preţioase, b ijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 
num ism atică , obiecte care fac parte din patrim oniul cu ltural naţional sau universal, a căror valoare  
în su m ată  depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

D escriere sum ară Anul dobândirii V aloarea estim ată

III. Bunuri m obile, a căror valoare depăşeşte 3 .000 de euro fiecare, şi bunuri im obile în stră inate în 
ultim ele 12 luni

N atura bunului 
înstră inat

D ata
înstră inării

Persoana către care s-a  
înstră inat

Form a
înstră inării V aloarea
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IV. A ctive financiare

î. C onturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, form e echivalente de econom isire şi investire, 
inclusiv  cârdurile de credit, dacă valoarea însum ată a tu turor acestora depăşeşte  5,000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Institu ţia  caire adm inistrează  
şi adresa acesteia Tipul* V aluta D eschis în  anul S old /valoare la zi

*Categoriile indicate simt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. P lasam ente, investiţii d irecte şi îm p ru m u tu ri acordate, dacă valoarea de piaţă însum ată a tu turor  
acestora d epăşeşte 5,000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

E m iten t titlu /societatea în  care persoana este  
acţion ar sau asociat/benefic iar d e  îm p ru m u t

T ipul* N u m ăr de titlu ri/ 
cota de participare V aloarea totală  la zi

*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.
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3. A lte active producătoare de venituri nete, care însu m ate depăşesc echivalen tu l a 5.000 de euro pe
an:

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. D atorii
D ebite, ipoteci, garanţii em ise în beneficiul unui terţ, bunuri ach iziţionate în  sistem  leasing şi alte 

asem enea bunuri, dacă valoarea însum ată a tu turor acestora depăşeşte 5,000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

C reditor C ontractat în  anul Scadent la TĂ V aloare

VI, C adouri, servicii sau avantaje prim ite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi com erciale, regii autonom e, com panii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice rom âneşti sau străine, inclusiv  burse, credite, garanţii, decontări de cheltu ieli, altele decât 
cele ale angajatorulu i, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

C ine a realizat ven itu l
Sursa venitului; 
num ele, adresa

S erviciu l prestat/O biectul 
gen erator de ven it ■. f

V enitu l anual 
încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1,3. Copii

*Se exceptează de îa declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul î ş i  al 11-lea
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VII. Venituri ale declarantu lu i şi ale m em brilor săi de fam ilie, realizate în  ultim ul an fiscal încheiat 
(potriv it art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind C odul fiscal, cu m odificările şi com pletările u lterioare)

N OTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitu l
Sursa venitu lui: 
num ele, adresa

Serviciu l prestat/O biectul 
generator de ven it

V enitu l anual 
încasat

1. Venituri din salarii

1. 1. T itular Ifaf) i, Icish>l\
i y'

1.2. Soţ/soţie /-fqf) U u '̂/¿i fctA/CV(̂ 4T ipe>v3
/ (

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2 . 1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4 . 1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie
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Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

N um e, adresa
Serviciu l p restat/obiectu l 

generator de ven it
V enitu l anual 

încasat

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din cdte surse
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

Prezenta declaraţie constitu ie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau  
caracteru l incom plet al datelor m enţionate.

D ata com pletării Sem nătura
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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsem natul/Subsem nata, $ °r/i °i/   , având funcţia
de ' O a ¿r.h. k W r f f a - ' v  ___________
C N P '_________  ./_______, domiciliul J /tA- A A a  <- ___________________________________

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, func

anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
aţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
-  denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1.......

2. Calitatea de membru în organele de conducere, adm inistrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonom e, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
econom ic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
-  denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2 .1 ........  —

1 ♦ J 1 1 1 A 1 1  * X«*| P •«3« LdilUillti Ut IlldllUI U IU Calinii ddUlldţlllUI [jf UltălUlldlv Şl/d<lli MliUltdlv
3 .1 .......  (—'

4. Calitatea de membru în organele de conducere, adm inistrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4 .1 ........  —

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul 
exercitării funcţiilor, mandatelor sau dem nităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri 
externe ori încheiate cu societăţi com erciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar 
m aioritar/m inoritar:
5.1 Bénéficiant de contract: niimele, Instituţia Procedura prin Tipul Data Diuata Valoaiea
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pieniimele/denumiiea şi adiesa contractantă:
denumiieaşi

adiesa

caieafost
înciedinţat
contractul

contractului înclieieiii
contractului

contractului totală a 
contextului

Titular...................

Soţ/soţie...................

Rude de gradul Ii} ale titulaiului

Societăţi comeiciale/ Peisoană fizică 
autonzcitcV Asociaţii familiali Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundete limitată caie 
desfăşoară profesia de avocat/ Gganizaţii 
ncguvemamentale/ Fiuxlaţii/ Asociaţi i2)

1} Prin rude de gradul I s t  înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5.

Prezenta declaraţie constitu ie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incom plet al datelor m enţionate.

Data com pletării Sem nătura

H ş
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