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DECLARAŢIE DE AVERE 
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cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în decla.raţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familiar deţin următoarele: 

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

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se află în circuitul civil. 

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

2. Clădiri 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanlă; (4) spajii comerciale/de 

produclie. 
*2) La "Titular" se menlionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, solul/solia, copilul), 

jar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

II. Bunuri mobile 

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naîional sau universal, a căror valoare 

însumată depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 

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

la momentul declarării. 

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

ultimele 12 luni 
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IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investijii, 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 allate în bănci sau instituiii financiare din străinătate. 

*Categoriile indicate sum: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 

echivalente; (3) fonduri de investijii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 

acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

2. P►asamente, investi4ii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 

acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

( 

*categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare delinute (titluri de stat, cert(icate, obligaliuni); (2) 

ac(iuni sau părli sociale în societăli comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume 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, garanîii emise în beneficiu► unui terţ, bunuri achizixionate 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. 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenjionate fală de valoarea de pială, din 

partea unor persoane, organizalii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăli nalionale sau 

instituîii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanjii, decontări de cheltuieli, altele decât 

cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

1.1. Titular 

1.2. Sol/soţie 

1.3. Copii 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi tratajiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I 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. 

ĹInE' a i ealizat venitul Sursa venitului:     nuinele, adresa 
Ser' iciul prestat/Obiectul         generator de venit ~ 

Venitul anual    ~ ~~ ~ încasat 
1. Venituri din salarii 
Li. Titular 

'6P 6P /lr'  l_l # J2r" L %s/ J

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

2. Venituri din activităţi indepejzdente 
2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
3.1. Titular 

3.2. Sol/soţie 

4. Venituri din investilii 
4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

S. Venituri din pensii 
5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 
~ 
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6. Venituri din actrvităţi agricole 
6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 
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C;ine ai•ealirat ''enitul `,ursa ‚ cnitului: 
N ume, adresa 

Sc'rvlCiul pl•estat/obieetul 
generator de venit 

Venitul anual 
_ incasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 
8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

Data completării 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de Ű /%Ci&~ 

, 'o~~ ~~~~4 ~`~ . ` , având funcţia 

CNP  , domiciliul Z'ĺ/'/'L~ 4Ĺ ?ciC~ 4'/, /"~% 

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

~ 

YE^ . .'KYo1'S''~n~'R di"G~~~~~ y1F ~ST'~,A<.~'~ ~~i}Y ~ 
, ,. . . . .:. .. . , . . . . . '. ' ..:... . . . . .: ., .  

~~ socia N o  ~soeYet~~ ~ comerciale co~n anii~societ~~ i na ionalc institu ll de credit ~~r•u uri de ~ sau ~,y ~ ~ ~  s p ~ ~ ~ ~ ~ ~   ~ ~, p 
~inte~ores~. economic, ;` ~rec~jum i mernbru in asocia‚ii, fundaţii sau alto organiraţii neguvernamentale: 

Unitatea 
— denumirea şi adresa — Calitatea deţinută 

Nr. de părli 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părlilor sociale 

şi/sau a acliunilor 
1.1...... 

2. ̀ Calitatca de membru în orgânele cle conducere,` 
i~cl;iilor autonome, ale companiilor/socicfălilor na 
ecvonomic, ale asociaţiiloryşau iundatillo~ror dalekaltor . ... 

ionale, 
administrarc Şi control ale` 

ale institutiilor (IC credit, 
organ u Njza~ negulernarnctrtalc: . ... 

societălilor comerciale, ' ale 
ale grupurilor de intere~ 

~ 

Valoarea beneficiilor Unitatea 
— denumirea şi adresa — Calitatea deţinută 

2.1 

>:3. Calitatea de mcmbi•u în cadi=ut a~ocia iilor rofesionale i/sau sindicale :~ ~ ,,. . . . . : . , .. .. , :.. . .: ... . . . l . ...:. p . ... , . . _ _ _ _  ~. . .. F 
3.1...... a 

ivl ~ ! / ,~, ~ , f /'%~ ~ /'L.;.?.    ~i" ' Jl` ~~` " f

4. Calitatca de Aincmhru în organcic de conduccre; administrarc şi `control, rctribuite sau neretribuitc, 
dclinute in cadrul partidelor politics, fuuclia detin ut i dcxiuinirea pai•tidulrii politic
4.1  

.:. 
` 5. Contracte,'inciusivi cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică,`consultanţă şi civile, obţinute on aflate 
în (IC r•ularc in timpu.l exercitârii funcţiilor, manclatelor sau clemnitäţilor publice finanlate de la bugetul cIe 
utat, local şi ‚1 in fondul'i etterne ol i încheiate Cu societiltl coinerCialc Cu capital de stat sau unde statul este ; ... . , . . , - .. 
aclionar ma~oritar/minoritar: .,  , 
5.1 Beneficiaiul de contract: numele, 
prenumele/denutnirea şi adresa 

Iristituţia 
contractantă: 

Prooadura prin 
care a fost 

Tipul 
contractului 

Data 
încheierii 

Durata 
contracăilui 

Valoarea 
totală a 
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' 

denumirea şi 

adn~a 

îndinţat 

cont<act<~l 

contractului contractc~lui 

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

Soţ/soţie . . .. . .. . .. . .... 

Rude de gradul I» ale titulanilui 

Societă~i oom~iale/ Persoană fiz.ică 

autorizată/ Asociaţii fanvliale/ Cabinete 

irxiividuale, cabinete asOciaQe, societăţi 

civile profesionale iii societăţi civile 

profesionale cu răspinxlere limitată care 

d~şoară txvfesa de avocat/ C►~~i 
neguvernamentale/ Finldaţii/ Asociaţii2~ 

1 > Prin rude de gradul I se 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. Nu se declară contractele 

societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 

5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 
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