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DECLARAŢIE DE AVERE

, domiciliul .

Subsenmatuli^ubsemnata, 
de c^rp.nA>^ , având funcţia
CNP

/
cu^scând prev^erile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie 
că împreună cu familia^) deţin următoarele: ^ proprie răspundere

♦1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea 

I. Bunuri imobile

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

acestora.

/f9J auLsj^iie^C.
V / 24?&^

"<L/'

2. Clădiri 

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

apă; (5) alte categorii de terenuri 

soţul/soţia, copilul),

'!:
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* Categoriile indicate sunt: 
producţie. (1) apa«an,.„, (2) caaâ de toi, (3) caeâ de vaeae^; (4) ep.,U eoe.e,eiale/de

iar în cazul bunurilor^^MpreS,e,^!p^"■ «PilaD.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole salune i 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii ® ^ P®’ 'ahturi şi alte mijloace de transport

. ■ 1 - • 1 ■:

'99/ /I
C*<g»xg>a; a>7gW>

/ 2M.7/-r /

/ 2^/1 tl

I •;

nun.J.,S;:“.îto ?« ar« ,i de cu„ eetol de .r« ,i
însumată depăşeşte 5.000 de euro P®‘rimoniul cultural naţional sau universal, a i^ror valoare

NOTĂ:

la mom» ^d^toir*" «»<>» ele se află sau nu pe teritoriul României

i

»•»»« •"■•o fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în

p-, ■'l'<! :!; :
I
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IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cârdurile 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.

:

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

™'»»™ <•' Ptats tnsun..«

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

a tuturor

ii.'J-
'■n' i: :'i 1 i; ■ i-: . •. : (• I •. • r I; : : ; r ; i: :i •<;

i

*Categoriile indicate sunt: (I) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat certificate oblivatiunih n\ 
acţiuni sau porţi sociale în societăţi comerciale: (3) împrumuturi acordate în numepersonT

;
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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
t

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

: Iţ:; .1■ 5 i i-:;!'. :: ■ r'i :
»i, .. ■

zm 4^//

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit 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*

sau

:•;.Vi.

• W-'» •Ml.- 'i'';
: l i -1 'H r ţ u: J ‘ ^: : \v-

I

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

:

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi tratafiile uzuale primite din partea rudelor de gradul îşi al 11-lea
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NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

1.1. Titular

1.2. Soţ/gpţjg ' l/f.3 J

1.3. Copii

mm
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3.1. Titular s
3.2. Soţ/soţie

4.1. Titular tiiS

4.2. Soţ/soţie :

W\5.1, Titular &41»

5.2. Soţ/soţie • j

>1. Titular iii
M w»

i.2. Soţ/şpţie
7^^

5 ;
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'■■r1 j.': 1.

7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

sa
iSl2^

8.1. Titular :

8.2. Soţ/şpţjg^

8.3. Copii 4

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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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemn^tul/^bsemnata, , având funcfiade 1 la
, domiciliul

f

CNP g» r^y

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

••>:;■• ■ -'viM'-l: ; : J - f Ţ (: - I '!! • '• : •*'h-• i ^ .; ;
• j ; ?: ■••* •:: ■ .•

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor

Unitatea
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

1.1

Unitatea
- denumirea si adresa - Calitateajdeţinută Valoarea beneficiilor

2.1

3.1

4.1

li;- ;i ! i : }■ i; v. i h n;: i^!;h ţ■'î;i irUji'i’iî;;:--
! I'î.' “' V:'!;i f if I ? llTîii'I .ffţ.ro ,\.'ţ IJ i ■<: ţ 1 f ; işŢ î,,,{ 

ri:r(uil:!l;;iiSr -i;.;!- i;-!|.|iijN/-- fif.îtijiriiV?; -iV: If:, ,^|';ţ

.;v;i .M:. :i'u;i:V-;Vş;;i,i. i;l: i '■; . -1 ;

I:.: } •

S.l Benefidanddeoomiact: numele^ 
prenun^denumiieaâ adresa

hsliti^ia
oontiactent&

I^poeduiaprin
careafost conhactului | fticbderii

Dala Durata
omtractuhd

Valoarea
totalăa

1



demimiiea^ înoedin]^
ooittaâul

ooitiactului ooibactului
adnesa

Titular

;■

Rudedegiadidl'^aletitulaiidui
?

Sodet^dnnadale/Pasoanăfizică
autorizată/Asoda^ fianilialQ^GBbir^
indivkhial^calffli^ascidale; sodetă)}
dvOepDfeâcxialesausodetătidvfle
pio&dona!ecutăsputidetelirrutatăc^
desfişoaiăpoMiifeavocat/OiprrâB^
neRuveniamenlale/FUndatii/AsK^^

> Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
> Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul 

soţul/soţia Şl rudele de gradul 1 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.

i

sau

Data completării Semnătura
za?./

■:
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