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DECLARAŢIE DE AVERE
 
..
 

cunoscând prevederile ar!. 292 din Codul penal privind falsul În declaralii, declar pe proprie răspundere 
că Împreună cu familia 1) detin următoarele: 

*1) Prin familie se Înţelege solul/soţia şi copiii aflaţi În Întreţinerea acestora. 

'.
I. 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 terenuri 
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 coproprietarilOL 

2. Clădiri 

NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv cele aflate În alte Iări.
 

-
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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" se menţionează, În cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar În cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietariloL 

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 pretioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colectii 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. 

-

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 investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
.c1usiv ca"rdurile de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv cele aflate În bănci sau institulii financiare din străinătate.
 

---~-------l-----+----+----~+------------1 

'Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
,hivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
,umulare (se vor declara cele aferente anului jiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă Însumată a tuturor 
:estora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participări le În străinătate.
 

-
.~--t--------+------~ 

.~-~----------+-~--+-

'Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
~ni sau părţi sociale in societăţi comerciale; (3) Împrumuturi acordate În nume personal. 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, carc însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

10: 
••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.0 ••••• 0.0 •••••••••• 0'0 o •••• 

•• • , of ' •• , , ••••••• , , . 

•••••• 0.0 •••••••••••• O" o-o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

NOTĂ: 

Se vor declara inclusiv cele aflateIn străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanlii emise în beneficiul unui terl, bunuri achizilionate În sistem leasing şi alte 

Isemenea 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 subvenlionate fală de valoarea de piată, din 
'artea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăti nationale sau 
~stituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garantii, decontări de cheltuieli, altele decât 
ele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de eljro* 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

'Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din parfea rudelor de gradul 1 şi alll-Iea 

4
 



vn. Venituri alc dcclarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an fiscaI Închciat 
(potrivit ar!. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

2.2. Sot/soţie 

3G·ooo~· 

I 

3. Venituri din cedareajolosinţei bunurilor ~.---~---~--_,._-----

3.1. Titular 

3.2. Sot/soţie 

4. Venituri din investiţii 
r-:.:-~=:..:-.:::.:.:....:..:.:..:~~----~--~ -
4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

5.2. Sot/soţie 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

5
 



- I
 

1. Titular 

2. Soţ/soţie 

3. Copii 

_1._T_it~u_la_r ....,~ ~---t---~------+-------j 
2. Soţ/soţie r \ 
3. Copii 

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

Data completării 

...JJI.r..l4!.f....... ......~~~.~ ........
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DECLARATIE DE INTERESE, 

Fin (, r:'~rll.'
SUbsem~tul~ş:~!J~~mnata, Vk1Ţ /~Ot1al c~ ,având funcţia 
de --'~"'-"--''':''ft''''''7''--,--.-----.-------'---- la 21 .=A .l! ~ , ~Ultt1i./ , 

~Z~03hZ)!L, ,domiciliul ~ZJz«a 1tq~;(J'6<dfM 
, 

cunoscând prevederile art. 292 din Codnl penal privind l'lllsui În declaraţii, declar pe propria răspundere: 

f--~~-..~----~---------~-'-'-"-'--------'----~-~-'-~-----

S. Contractc;iJiciusiv cele de asistenţă juridică, consultanDă jnridică, consulţanţăşi ciYile,'obţinlItc'arÎJtIl: 
În derulare in fini pul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnl!ăţil6rpubliccfilÎânţăt~de)â·:.~i!~eţ~( 
stat, local şi din fonduri externe ori Încheiate cu societăţi comerciale cu 'capital de 'stat sau'unde 's'ţatule 
acţiouar,ma]:q.J:itarimill.oritar: . ',. ~.' --~'-. . . , , . . . " 
5. J Beneficiarul de 0011= munele, IIJ1S(itll~a----n1tu"dLU1l prin 1 Tipul -1 [}d!a Durata Valcon 

urnele/denumirea şi adl1:s'- L"cx"ua<:tru..'1ă: J_c.lJl;a tis._L(xlnuJ!lU~JncheiL>ri~ COOIrirtJ=!",u:.,i,--_to",taI=ă; 
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denumirea şi îrmdin(nl 
a:lrexl COI11r<rtl1 

ntulur ............... 
----

•'if .:lO OO\Ie ............... 

, 

~lIdede gradul!l) ale titularului 
-

...._. . .. . , 

'kx:ietăti a.~ncrdald l'as:mă fizică 

lU10IizatăI AAx:ia(ii fJl11i1iaIei Cabirm 
IxfividuaJe, cabu1de a=iate, 3Xictă(i 

:ivile profesi:xlale sau 3Xidăli civile 
roffsionalecu răsp.Jrdcre limi1ată = 
~protesiadleavocat/ ()-g;lnizBţii 

JegUVelll8I11eItald Fundaţii! A=iapP 

-  - 
OOl1trocWlui crntractului 

_00. f----- ~. 

-  -. -

, 
----- 

1) Prin rude de gradull se inţelege p~rin\i pe linie aseendentă şi copii pe linie descendentă. 
2) Se vor declara numele, denumirea Ş"I adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

'ţul/solia şi rudele de gradul I oblin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
Iciet~oiJor comerciale pe acoiuni la care declarantul împreună cu soDul/soDia Oi rude te de gradull deOin mai 
JDin de 5% din capitalul social al societăoii, indiferent de nlOdul de dobândire a acDiunilor. 

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

Data completării 

......P.:..O'.€:..@Il::. . : ~~.. . 
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