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DECLARAȚIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, KO?h^ , având funcția

de țneVxL _?6&\\ftg, h <s?')rftL i/otcfe___  ,
CNP , domiciliul _ ______

----- , 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia1* dețin următoarele:

♦1) Prin familie se înțelege soțul/soția și copiii atlați în întreținerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aliate în alte țări.

2. Clădiri

♦ Categoriile indicate sunt: (I) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
î. 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.

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

♦2) l.u "Titular" se menționează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soțul/soția, copilul), 
iar în cnz.nl bunurilor în coproprietale, cota-parte și numele coproprietarilor.

II, Bunuri mobile
I, Autovehicule/autoturismc, tractoare, mașini agricole, șalupe, iahturi și alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
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2, Bunuri sub formă de metale prețioase, bijuterii, obiecte de artă și de cult, colecții de artă și 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural național sau universal, a căror valoare 
însumată depășește 5.000 de curo

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

la momentul declarării.

AnddoUndMi . Valoarea estimată
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III. Bunuri mobile, a căror valoare depășește 3.000 de curo flecare, și bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni

Natura bunului 
înitră|niH

Dat» 
înstrăinării

persoana văt re cti re s-u 
înstrăinat

Forma 
înstrăinării

V ■
Valoarea



IV. Active financiare

1. Conturi și depozite bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire, 
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.

Instituția care administrează 
și adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis în anul

■

Sold/valoare la zi
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•Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card): (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiții sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

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

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

Emitent titlu/societatea în care persoana este 
■; acționar sau asociat/beneficiar de împrumut :

Tipul’
-•z’A* Î’WW.V

Număr de titluri/ 
cota de participare Valoarea totală la zi

s'

S'''' L

•Categoriile indicate sunt: (J) hârtii de valoare definite (titluri de stat, certificate, obligațiuni); (2) 
acțiuni sau părți sociale in societăți comerciale; (3) împrumuturi acordate in nume personal.
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VII. Venituri ulc declarantului >1 ulc membrilor sAl de familie, realizate in ultimul un fiscal încheiat 
(putrlvil art. 41 din Legea tir. 571/2003 privind Codul fiscul, cu modificArilc >1 completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din MrAinAlute.

Cine n rcall/nt venitul Sursa venitului: 
tramele. adresa

Serviciul prcstat/Obledul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat 1

/. Venituri din salarii

l.l. Titular

IS3.CII QjlC
1.2. Soț/soțic \/0 \ [Ulux-1)

——J

VW Q- nu
1.3. Copii
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2. Venituri din activity Independente

2.1. 1 Inilor e

---- -- - - - - ---  - -2

2.2. Soț/soțic
Z 14

3. Venituri din cedarea folosinței bunurilor

3.1. Titular * '

* ' 1

3.2. Soț/soțic >•* r

______________ i

</. Venituri din investilll 

4.1. Titular

4.2. Soț/soțic
y'’

S' ■ ■ “ 1 1 ■ '*

5, Venituri din pensii 

5.1. Titular ..... f
1

5,2. Soț/soțic r.

-Z
6. Venituri din actlvltdll agricole  

6.1. Titular

6,2. Soț/soțle
T*”

S



j
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Prezenta declarație constituie act public și răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau

Cine a realizat venitul Sursa venitului:
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul I Venitul anual 
generator de venit I încasat

7. Venituri din premii fi din Jocuri de noroc

7.1. Titular
/S'

7.2. So{/so|ie y/'

y----------------
73. Copii

/ f 
8. Venituri din alte surse /

8.1. Titular

8.2. Soț/soție

^y'

83. Copii s'

1

Data completării Semnătura

/g. fate
*
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!f._ /V__ _____
DECLARAȚIE DE INTERESE. ' ^2^., 06 : 70

Subsemnatul/Subsemnata 
de ____ __________________Pfifn JhzT ia i g

, având funcția 
î/c 1 Uh_____ .

CNP % domiciliul

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

1



denumea și 
adresa

iziiufiița 
contractul

artracniui i cormcun

Ttuh-.................
*

X

Soț'soțte..................-

Rude de gradul I11 ale titulaukii

/ ...
Societăți ocmatiate/ Posom fizică 
autorizată'Asod^fiinili^ 
indhiduale,catix!BasodatE, societăți 
civile profesionale sau societăți chile 
profesionale cu tățundere Gmitetă care 
desâșoaă profesa de alocat'Organizații 
neguvarn ntrtate' Findsța'Asociații

Z

/
/

(

■
/

i

I
I

J Prin rude de gradul I se înțelege părinți pe linie ascendentă și copii pe linie descendentă.

Se vor declara numele, denumirea și adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deținută, titularul, 
soțul/soția și rudele de gradul 1 obțin contracte, așa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăților comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de gradul I dețin mai puțin de 
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 sau 
caracterul incomplet al datelor menționate.

Data completării Semnătura
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