
M, Mi-oc
DECLARAȚIE DE AVERE

Subsemnatyl/Subscmnata, Q7 / , având funcția
de _ZZZ1TTV^_______  ,
CNP ____________^, domiciliul <3

______ .__________-7 7^
■f r \^' ■ *

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia^ dețin următoarele:

* 1) Prin familie se înțelege soțul/soția și copiii aflați în întreținerea acestora.

I. Bunuri imobile

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

*2) La "Titular" se menționează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soțul/soția, copilul; 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte și numele coproprietarilor.

2. Clădiri

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

*2) La "Titular" se menționează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soțul/soția, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte și numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, mașini agricole, șalupe, iahturi și alte mijloace de transpori 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

aturâ ’ȚWtl# ;-u- f ■« dobândire^"

/7
Ll1

2. Bunuri sub formă de metale prețioase, bijuterii, obiecte de artă și de cult, colecții de artă ș 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural național sau universal, a căror valoan 
însumată depășește 5.000 de euro

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

la momentul declarării.

III. Bunuri mobile, a căror valoare depășește 3.000 de euro fiecare, și bunuri imobile înstrăinate îi 
ultimele 12 luni
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IV. Active financiare

1. Conturi și depozite bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investii 
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește 5.000 de euro

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

țWTipuI3ri.s*- r Valuta- BeswisrmiauftT ;MfsbWâIoâre;iaii|ft

/

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cară); (2) depozit bancar sa 
echivalente; (3) fonduri de investiții sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme c 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiții directe și împrumuturi acordate, dacă valoarea de piață însumată a tuturo 
acestora depășește 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investițiile și participările în străinătate.

EMâitehttițl^sbciâațea4în<care"pers6ana'jestet-''
, acjițmansau asociat/b^neficiar de împrumut ’V

V Tipul* '
•' cota “de 'participate^ 4 Vaioaeeawăla la a

/
T/

//•
^Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deținute (titluri de stat, certificate, obligațiuni); (2) 

acțiuni sau părți sociale în societăți comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3



3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depășesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an:

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanții emise în beneficiul unui terț, bunuri achiziționate în sistem leasing și alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește 5.000 de euro

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

- ■' y’- ; ysî.*''. ■ i-. "îi.
• ■ !<■ ’■ Tă‘ '• editor.."''. -r-t ' •- ș-Contraotat înanul';

/
//

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenționate față de valoarea de piață, dii 
partea unor persoane, organizații, societăți comerciale, regii autonome, companii/societăți naționale sai 
instituții publice românești sau străine, inclusiv burse, credite, garanții, decontări de cheltuieli, altele decâ 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depășește 500 de euro*

*Se exceptează de la declarare cadourile și tratațiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 și al 11-lca.

■->rîl’
Cine a’neâUzat: VenitM^A, 5;

■ ■:>:l';33uiriele^aciresa.J:.:":- <.
1.1. Titular
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Z

1.2. Soț/soție
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1.3. Copii
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VII. Venituri ale declarantului și ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal închei; 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

* -fc . <■

O ^;>Ț-numfeIe^ădresâ-'^j
Serviciul prestat/Obiecfuî
t^ygmeiatoi^defy^ttit,^^

vVeriitiilanual

1. Venituri din salarii \

1.1. Titular

1.2. Soț/soție

1.3. Copii

2. Venituri din activități independente

2.1. Titular

2.2. Soț/soție

3. Venituri din cedarea folosinței bunurilor

3.1. Titular

3.2. Soț/soție

4. Venituri din investiții

4.1. Titular

4.2. Soț/soție

5. Venituri din pensii \

5.1. Titular

5.2. Soț/soție

6. Venituri din activități agricole \

6.1. Titular

6.2. Soț/soție
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Prezenta declarație constituie act public și răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sai 
caracterul incomplet al datelor menționate.

Semnătura

.................  •»

6



/V2./?//5C>£
DECLARAȚIE DE INTERESE

, având funcția 
la //ZZZ

, domiciliul J

lumini/ k7U£»viiuțaid9Subsemna tpl/SuțwemQata
de \y / L-y. / ZV^ /'V »7 /v . ______________ la (V // Z________ Z Z CZ Z- IZ Z<__) <- - \Z 'z __________________ ,

CNP____________________r , domiciliul O^fl M -)& r
/•'fi'T 'rfl/L-t/tteffi_____________ __ ____________ t__________

I 9

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

AțAsdciaț sau acționar la societăți, comerciale, compann/socictaținaționale, mstituții de c/ediț, grupuri 
jmtei^s;ecpnomicgpmum.șpmmbru^in«asociațn,fundații:saualteorgani^țiijn^uwrnamwalet3fe-:?ț ?̂

Unitatea
- denumirea și adresa - Calitatea deținută

Nr. de părți 
sociale sau 
de acțiuni

Valoarea totală 
părților sociale 

și/sau a acțiunii
1.1....... \

x

• ori ale altoi?.;

^('iCalitate^dîgm^pbrii îri^ganele de^conducere, administrare și controLale societățile/ comerciale, 
regiilor autonome<ale companiilor/socictăților naționale, ale instituțiilor de credit, ale grupurilor de inte) 
Economic, ale .țs^mțîffij/^ad^ndâțiatjpiBi^^^|ifejOE^n^ății

3.1

Unitatea
- denumirea și adresa -

Calitatea deținută
X

Valoarea beneficiilor

2.1........ A
X1

X xZ
nîfemlmi^mWdi'ul^sociățiddr Ă-Zf

yfcțihideî^.cădfiâpărtiOorjbiiW^-^^ți^4ețiBdtă>și'denumirea/pârtîdului~pdiitic|;C?\^y

"4J /X/te> ^Ze/<5gy^ ~
r

*rfcx

f

5.Contracte,inclusiv Cele de asistență juridică, <:onsulțânță juridică,’conș ultanță și cp41e,obțiiiu te ori află
in derulare in timpul exercitări 
stătf ibcăî diO^âdurf eitefnt

i funcțiilor, mân 
! ori încheiate cit

datelor?^au demnităților 
societăți comerciale cu

-pu w.liîî^ - iiikâ 
capital de st

’*0^.’ Iii
' ' ’.** *'?' ■?'..• < »- z-< *’3

atjsaii lihck
bugetul ,ț 

; statul es
acționar idajtmtăr/ininorițarf Z --^/n ș-

- ’ ■ . 'V •’ ' •
’*A ir L.’*-- * ■■ - Î U*
VXx XXXXXXX ■' X X -'r’■

J x5.'\ ^-’«x

5.1 Benefidaiul de contract numele, Instituția Ptoceduraprin Tipul Data Durata Valoarea
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prenumeletienumirea și adresa contractantă\ 
denumirea și \ 

adresa

care a fost 
încredințat 

\ contractul

contractului încheierii 
contractului

oontractului totalăa
contractuh

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

Soț/soție..................

Rude de gjadul I ale titularului

Societăți comerciale/ Persoană fizică 
autorizată^ Asociații familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăți 
civile profesionale sau societăți civile 
profesionale cu răspundere limitată cate 
desfășoară profesia de avocat/ Organizații 
neguvemamenlale/ Fundații' Asociații2^

1 ’ Prin rude de gradul I se înțelege părinți pe linie ascendentă și copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea și adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deținută, titularul 

soțul/soția și rudele de gradul I obțin contracte, așa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contracted 
societăților comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de gradul I dețin mai puțin di 
5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor.

Prezenta declarație constituie act public și răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sai 
caracterul incomplet al datelor menționate.

Data completării Semnătura
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