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DECLARAŢIE DE AVERE
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având^funcţia
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cunoscând prevederi[e art. 292 din Codu] pena] privind falsu] în dec]araţii, declar pe proprie răspundere
că îmi)reună cu familia)) deţin următoare[e:

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

1. Bunuri imobile

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

--
_------`

*  Categoriile in   icate sunt:  (1) agricol;  (2) forestier;  (3) intravilan; (4) luciu de apă;  (5) alte ca tegorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul civil.

*2) 1a  "Titular" se menţionează,  în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţja, copilul),

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

2. C]ădiri

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  vacanţă;  (4)  spaţii  comercialeft

producţie.
*2)La"Titular"semenţionează,încazulbunurilorproprii,numeleproprietarului(titularul,soţul/soţia,copilul),

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

11. Bunuri mobile
1.  Autovehicule/autoturisme,  tractoare,  maşini  agricolc,  şalupe,  ialituri  şi  alte  mijloace  de  ti.ansport

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
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2.  Bunuri  sub  fomă  de  metale  pretioase,  bijuterii,  obiecte  de  artă  şi  de  cult,  colecţii    e  arlă  şinumismatică,obiectecarefacpartedinpatrimoniulculturalnaţionalsauunivei.sal,acăi.orvaloare

însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Sevormenţionatoatebunurileaflateînproprietate,indiferentdacăeleseaflăsaunupeteritoriulRomâniei

La momentul declarării.
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111.  Bunuri  mobile,  a  căror valoare  depăşeşte  3.000  de  euro  fiecare,  şi  bunuri  imobiLe înstrăinate în

ultimele 12 luni



IV. Active financiare

1.  Conturi  şi  depozite  bancare,  fonduri  de  investiţii,  forme  cchivalente  de  economisire  şi  investii.e,
inclusivcarduriledecrcdit,dacăvaloai.eaÎnsumatăatuturoracestoi.adepăşeşte5.000deeui.o

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
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*Categoriile   indican   sunt..   (1 )   cont  CŢen!  Sau  :Ch.ivqlenît_:_ ](.i.::l_=:..CnarĂd.);n„(n2!;; d.e%:Z:îtoba€%,:rmpsac:u

echivaie%.:6V'(.ţ.)-Ă;i#;`d;Ţ;es\;ii'ii -;a;. ;c!ival`ertiq  !nc!usiv f ;onduri  prtvaie  de  pensii  sau  alte  sisteme  cu-;cumiare (se Jo; ăeciara cele afierente anuiui fiscai anterior).

2. Plasamente, investiţii dii.ecte şi îmi)rumuturi acordate. dacă valoarea de piaţă însumată a tutum
acestora depăşeş.e 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor decLara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
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*Categoriile  indicate  sunt:   ( 1 )   hârtii.  de. _:a!oare  deţinŢte  (tif.l:.r_i e!e.::::,.c^eur.t^i!^c,ate,  obligaliuni) ;   (2 )

aciiunis-a:.;6ă;;i";;c;;i;i;-;o;;etăii`c;merciale;(3)împrumuturiacordateînnumepersonal.



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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite,  ipoteci,  garanţii  emise  în  beneficiul  unui  terţ,  bunuri  achiziţiomte  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.
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VI.  Cadouri,  seivicii  sau  avantaje  primite  gratuit  sau  subvenţiomte  fată  de  valoarea  de  piaţă,  din

partea  unor  persoane,  organizaţii,  societăţi  comei.ciale,  regii  autonoine,  companii/societăti  naţionale  sau
instituţii  publice  româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, alteh decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
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1.2.  Soţ/soţie

1.3.          pl, 111- llllllliiiiiiiii-
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VII.  Venituri  ale declarantului şi  ale  membrilor săi  de  familie,  i.ealizate În  ultiinul  an  riscal încheiat
(potrivitart.41dinljegeani..571#003privindCodulfiscal,cumodiricărileşicompletărileultei.ioai.c)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

==TŢ=I `..:i
1 . 1 .  Titular
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1.2.  SoVsoţie
I
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1.3.  Copii
I
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2.2.  Soţ/soţie I
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4.1.  Titul
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4.2.  Soţ/soţie
I
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5.2. Soţ/soţie               /,
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6.2.  Soţ/soţie
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7.2.  Soţ/soţie 1111-
7.3.  Copii
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8.2.  Soţ/soţie

8.3.  Copii -
Prezenta  dec]araţie  constituie  act  public  şi  răspund  potrivit  legii  penale  pentru  inexactitatea  sau

caracterul incomplet al date]or menţionate.

Data completării
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Subsemnatul/Subsepnata,

CIU^ tlE CULnTm ^
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cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul ^m declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu fami]iaL) deţin următoare]e:

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

1. Bunuri imobile

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

*  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 menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),

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

2. Clădil.i

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  vacanţă;  (4)  spaţii  comerciale/de

producţie.
*2)La"Titular"semenţionează,încazulbunurilorproprii,numeleproprietarului(titularul,soţul/soţia,copilul),

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
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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  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.

Z

11111111111-
1=

11111111111_-
111.  Bunuri  mobile,  a  căror valoare  depăşeşte  3.000  de  euro  fiecare,  şi  bunuri  imobile însti.ăinate  în

ultimele 12 luni



IV. Active financiare

1.  Conturi  şi  depozite  bancare,  fonduri  de  investiţii,  forme  echivalente  de  economisire  şi  invesţire,
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.

-
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*Categoriile   indicate   sunţ:   (1)   cont  curenţ  sau  ech.ivalen^te  .(in:lus!v  carp);   (2)..depozit,. b??_c.::.. _sa_:

echivale;te; -   (3)  fionduri .de  iwe;tiiii  sau  echivalente,  inclusiN fonduri  prtvaţe  de  pensii  sau  alte  sisteme  cu
acumulare (se vor declara cele afierente 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.
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*Categoriile  indicate  sunt:   (1)  .hârtii  de  valoare  deţinuţe  (tit.luri.de  stat,  certific.ate,  obligaţiuni);   (2)

acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale;  ( 3 ) `împry.mturi acordate în nume personal.



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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite,  ipoteci,  garanţii  emise  în  benericiul  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.
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VI.  Cadouri,  servicii  sau  avantaje  primite  gratuit  sau  subvenţionate  faţă  de  va]oarea  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*

1 . 1 .  Titular

1.2.  Soţ/soţie

1.3.  Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primiţe din partea rudelor de gradul 1 şi al 111ea



VII.  Venituri  a]e  declarantului şi ale membri]oT săi  de familie,  rea[izate în  ultimu]  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.
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1.3.  Copii
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2.2.  Soţ/soţie
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3.2.  Soţ/soţie
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4.2.  Soţ/soţie
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5  1   Titular
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5.2.  Soţ/soţie
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6.1. Titular
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6.2.  Soţ/soţie
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7.2.  Soţ/soţie

7.3.  Copii
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8.2.  Soţ/soţie

8.3.  Copii

Prezenta  declaraţie  constituie  act  public  şi  răspund  potrivit  legii  penale  pentru  inexac.itatea  sau
cai.acteru] incomp]et al date]or menţionate.

Data comp[etării

•.â:c&`.ţ?Q,9.............



DECLARAŢIEDEiNTERESEi#îGZ:3:TF^®ŢFZSR::,Ş;

d e g:;::;;;;;;;;;;::LL:::::::::::::::fi:::'d:=mşârs:, sLnfriŢ ri-             cţi:Subsemnatul/Subsemnata,

domJdmi   jEiflflQa    `+afl3  0UfhJT   +#t6/i  J{rff]/9cNP           a2)l,o'IO

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

Vdcmta



^ri"aHmm ammui coma"uidmrinastahesa

Tti............-

SJţ/rie...............

Rided3gmpdefflmhri

ScridăÂ""riderpdrifiriaLrizzdărAscri*iffiffleJCEtriftindi\Âduale,crieteriaft>ridăticivneprofiriomlesaiirid#dvileimftstcmdecuiăpDrieliririffiared*pmftri:#ff

' ) Prin rwc7e cJe g7.ad#/ / 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  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 1 deţin mai puţin de
5°/o din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data comp]etării

•...Ş.;st.`...?.9.B....-.....


