
DECLARAŢIE DE AVERE 

CNP , domiciliul 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere ' 
că împreună cu familia 1

> deţin următoarele: 

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

I. Bunuri imobile 

l . Terenuri 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

---
----

-____ . -----

* Categoriile indicate sunt: (I) agricol ; (2) fores tier; (3) intravilan; ( 4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
~xtravil ane, dacă se află în circuitul civil. 

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
ar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

A dresa saa zona 



* Categoriile indicate sunt: (l) 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. 

li. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Natura 1'(' r . M buclţi n ul dr fabricaţi Moduld „ „. - .. 
; 'IC" 

ttrT191V f°V\ ~~ l'lţ li- y o)./ .fJ?f-1 I ~ OeJd° c_,Vfat./' ~-
~0 

- - - „ - --· -

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, coJecţii de artă şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro 

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

la momentul declarării . 

r~ ~ 
„ 

.,..::;,: ~ r ..,....,. 

ri~re u ri A••I ..a.cUrti V.._ -.. 
-• ...... ::' ;_ _.:."!ol 

--------
.------------.. -

•• .J" ... „ 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 

Natura bunului Data Persoana către care s-a Forma 
Valoarea înstrăinat înstrăinării înstrăinat înstrăinării 

.~ 

---~ <" 
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IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

lu tituţia c r<' adminisroe-azi I ! f D~chi 
o 

Tipul Valof:I în ansl j 
0 

Soldi ·al re la $i adrf'sa ace~t'ia . I 

.--
-----· .. 

.. ·· 
<" .-.. 

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

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

ipat* 

--------·-_,..-·-· _ _ _ „. 

*Caff:'gorii!f:' indirnle sunt: ( 1) hârtii de Fa/oare definwe (titluri de star, certificate. ohligaf iuni): ( 2) 
acfi1111i sau p(i r(i sociale În socielâ(i comerciale; (3) i'111prumut11ri acordate în mmlf:' personal. 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 
··· · ·· ·· ··· · · ···· ······· · ············· · ·· · · ···· ······~-· ~-·-~-:-:-:-:-: ................... .................. .. ..... .. .............. .. ...... . 
• • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • : .':.'->"~ ~;·~ · ••••••••••••••••••••• • •••••••• • •••••• •• • •••• ••• • ••• • • • •• • ••• • • • •••••••••••.•• • • •• 

.. .... ... ............... .. .... ........ ,.,_,.-:-.--. ... .................. ...................... .. ........... ......... ................ .... ....... . 
NOTĂ : . 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise În beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate În sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

- 1 ~Co o· d' or n· ct t în anul adentl aloa e 

__,,./ 
.---· 

-_. _„.------
-· 

-.- .- · 
-

-

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 româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

~ sana Wlllt1alal: Servldul pratat/Ohiectwl V • • . . 
Cin a reallut nnitul -~-numele, adresa a:enerator de veait &'. .~ 

1 . 1 . Titular 

____ ... -----
. -------~ 

. „.„ 

1.2. Soţ/soţie ... ~ 
·' 

,. 

.. . . .. 
1.3. Copii 

*Se erci!pfea=â de' la dl:'C!arare cadourile şi trata{ii/e u;:,uale primite din partea rudelor de gradul! şi al 11-lea 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

- Sur!\a ·enitului: Sen iclul prestat/Obiectul Vcnihll anual Cine a rt>alizat nnitul 
numele. adresa 2enerato1· de vellit llaaut 

1. Venituri di11 salarii 

1.1 . Titular .jjC~ ~ 
/ 

}f~~c~W'F 7v ·v 2-(,l;tt ~u ·'rl. f,cf ~ 
1.2. Soţ/soţfe -?~ 

1

/C:tiPfe-f+. c;::;-~?..t 'U 
/<!~ i-'ff~-fU'..(- '~?-tLc! 2~ /.3h 

1.3. Copii I 

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 / 

V 

4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular -----~ 
4.2. Soţ/soţie -/ -

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular ~ 
/ 

5.2. Soţ/soţie ,,./ 

6. VenUuri din activităţi agricole 

6.1 . Titular ~ 

/ 
6.2. Soţ/soţie / 

,,,v 
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~ Sun itului: StM·i rprestattobk tar ,,,. . 
Cine ar Uzat venitul "'anJlW a 

Nume, adnsa ~nt:r61tor de venit .. "" înwnt 
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7. I. Titular .. .--
.- -· 

„ 

7 .2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 

8. I . Titular 

------8.2. Soţ/soţie ---i-----. ..----
-~ 8.3. Copii -.. 

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

Data completării Serr 
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f\11\ . Î~,; 65 ~5 ~~ ~ ·0 '5. 2D (~ 
I 

DECLARA TIE DE INTERESE 
' 

' cunoscând prevedcriJe art. 292 din Codul penal pr ivind falsul în dedaraţii, declar pe propria răspundere: 

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerctale, c-0mpanii/sotjetăţi ,naţion~I~ instituţii ~e credit, grupuri d e. 
interes economi~ precum şi membru în asociaţii. fundam sau alte ol'2Jlnîzatii neeuvernamenta~: · 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 
de actiuni şi/sau a actiunilor 

1. 1„ .„. ---------_ ; ____ . .. 

-----
2. Calitatea de membru în ()rganele de co~c:ţu·cere1 administr._ar~ şi controJ ale societăţilor comercuue;'aJe. 
regiilor autonome~ a1.~· ~oţnp~~~)~r/~~e~~,o~:paţi~~al.~, _a~e. itt_stitţaWJ.~~ d~.~cţ~_~it, ale grop~ţll~{~e inţtfe~ 
~onomic, ale asoe1atiilor sau fuqdâţiilor on ale altor o~aaunzatil ne211ven:iamentăle: . ' .. = · •• · ::. · 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denumirea şi adresa -

2.1. . .. „ 

----------· „-
__ _....-~ 

. . .. . . . . .. 
3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor pr.ofeSJonale şi/sau sindicale . 
3.1. „ ... 

4. Calitatea de membru în organeJe de coodueere, adrninistrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, fun_cţia deţinută şi denumirea partidului politic 
4.1. „ . . . 

---- ,--..,---- --- -- ·- -·---- - ---- ---·--···--



5. Cc.ntract:t, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridica, consultan ta şi civile, obţinute sau aflate 
în derular~ în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demni~ţilor publice finanţate de Ja bugetUI ;'"d~ 
stat, loca) ş. i din fonduri externe ori Încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau Unde statul est~ 
actio.91ar rnejoritar/minoritar: 

' 

Jn<tituţia Proo;rlma }ri1 
Dala Vabirea s.1 BeniJciaruJ re c:ootnrt runele, ro 111 c:dantă: caieab.:: T~ Durata 

~clenJnireişi OOre;i dcnnnirea şi hmfu~ cootndului îrdmii 
~ ~a 

OOresa crntndul a:otr<dului roira::tuJui 
TJtlllar - ........ „„ .. 

1_.........-

/ 
~*···· . „ . ... .. ~ I/ 

// 

/" 
,,,,/ 

,/ 

Rlxiede gr.rltl i11 ale titu1arului , . , .. 
r ·' 

r ............ / 

/ r 

/ 

Scx:iemţi. ~Pera:eiă fizjcă 
r 

~ ~fumiliale'~ „ 
·' irrlivichalc; aăxte a<lriak; ~ / 

civile Jn)fesimiew ~civile /" 
/ 

~OJ~limi1atăcare 
~ p-ofeciareavc:t.:a/~ 
~ - -~--:.:FuxJciiil A.roalifl 

ll Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
2
) Se vordeclara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinută titularul 

' ' , : oţul/soţia şi rudele de gradul I obtin contracte, aşa cum sunt definite la punctu] 5.b . Nu se declara contractele 
ocietati 10-r conerciale pe actiuni la care declarantul împreuna cu sotuVsotia si rudele de gradul I detin mai putin de 
·% din cap italal social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor. 

Pr e zenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
aracter-u l incomplet al datelo r menţionate. 

Data completării Sem 

„ •••• •••••••••••••••••.••••.••• ••••• ......... ~ 
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