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DECLARAŢIE DE AVERE
 

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

*1) Prin familie se Înţelege soţul/soţia şi copiii atlaţi in intretinerea acestora. 

1. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate in 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 coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ:
 

Se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări.
 



* 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 coproprietarilor. 

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 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 allă 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, 
inclusiv 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 instituli; financiare din străinătate.
 

'Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de invesliţii sau echivalente, inclusiv fonduri privaLe de pensii sau alte sisteme cu 
,cumulare (se vor declara cele aferente anuluifiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă Însumală a tuturor 
.ceslora depăşeşte 5.000 de euro 

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

. ""C 

.~ .;ţ~q~f'i!i 

'Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat. certificate, obligaţiuni); (2) 
ţiuni sau părţi sociale În societăţi comerciale; (3) ÎmprumUluri acordale in nume personal. 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

::::~~:~~:::::::::::·::::::7··:::·.. ::: ': ... ::::':.::: >~<:: ::: :.' ... ::: .:: ::: ..... :..: .:::::.::::: ::::::::::::::::.::
 
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 

NOTĂ:
 

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate În străinătate.
 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau 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 elJro· 

1.1. Titular 

1.2. SoVsoţie 

1.3. Copii 

'Se exceptează de la declarare cadaurile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradull şi al Il-lea 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOT.i..:
 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
 

lJ. Copii 

2. Venituri din actIvităţi independente 

2.1. Titular / 
,/ 

2.2. Soţ/soţie / 

3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4. Venituri din investiţii 

4. J • Titular 
/ 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 
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7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

,7.3. Copii 
/ 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

Data COlo pletării Semnătura 

.....c..~..~
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DECLARAŢIE DE INTERESE
 

Subsemnetul/Subsemnata, RiA Î\ ,fi c: f) N ~(fI eli If) ,având funcţia 
de COH<;h ÎC--,Q. -â'lPfR1QR la ~- l[\ V· lE I f c2\i!, 1{ IAW , 

CNi> z.rGrc_?H41 1-i3J:: ,domiciliul C(J tf HO:,l<ŞHI, (fU fA. iffEfl\a1t1}ţ>1 
, 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În dcclaraţii, dcclar pe propria răspundere: 

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

1. I _ 

Unitatea 
-- denumirea şi adresa --

Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 

sociale sau 
de ac iuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

,'-----~---------~----+----~----_.-

I-------_.~~~~--~~~~~~~~------j~-

2.1 ...... 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

__ -0- __ - . . 

~~~~~~--~-------------

~~~~~~~ ~o _ 

--------------~ 

4.1 ..... 

;ş~,~\lll.tracţ~;incllţsi,vc~fe~easiste'lţă j urid ică, consuita nDă j uridică,c&iisu (tanţăşi'c..i}>Heiq~H4 ~ţţj~ili:aJlaţ. 
,~jl;aeJ'ulare.În ~iniplÎ.lexe'rdtăJ'ii funcţiilor, mandatelor sau demnitătil\lrpu'blice;fiiî~'*I.ţe(Iellf;b~~\i.t~lA 
stat,.local şi 'din foiîi:hlri externe ori Închei.ale cu societăţi comerciale cu capital_desţat,siju.und·~l:sţa'l~l~f 
aetioPJ!ţ!IÎI;{&;~i Î\tţiiiiMt.~t~#:Lo; .: ->,}; " ..,-. ··;.·i" .;:1);;,;;{",..,,:'J '.ii:: ;;:;.;;:-",;:" .'. 
5.1 BereficialUldecontrrttnumele, In<rituţia r~uraPrin 1ÎJ:Al1 Ţ- Data ~vaIOOl1~I 

umele'denumi~şioclre&l ~Iă:_ ~af~_ contractuiliiL încheierii l.c:ontI<dului totală a 

J
 



dm:=şi 
-c---------~-___t---- ---~ 

rl1Ular . 

"',-c--c.-~.~' ---------1-----.. 
lOţ!9J~e .. 

Zude de gra:lulll)ale titularului 

,/>ocielăţi canereiale' Per.nmă fizică 
/

ll.IlOriull3' AAxialii familiale' Cabirete ./
./ 

;ivile putesiooale sau 9JCictăti civile 
rofesiooale OJ tăsp.lrxIcre limitată aJre 

lesJăpIă puresia de avocat' Orgmizaţii 

lxiividuale, cabinae <ro;;iate, 9JCidăti 

./ 
tegtMmlJlleI'I1 FllIldaţii/ A9Jciaţi~) 

-p= lXlI1troctuJui contraduIuiÎJUedin1lli 
lXlI1l1a::tu1 

,//.
,/,/ 

f------- ---"

// 

-7"-
/ 

,/. 
,/ 

r
, / //// 

/ 

1/ v 
/ 

,/ 

\~ ..._______~_.I 

1) Prin rude de gradul 1se în[elege 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, 

'ţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
,cietăOilor comerciale pc acDiuni la care declarantul împreună cu soDul/soCia Oi rudele de gradul I deDin mai 
lOin de 5% din capitalul social al societăDii, indilerent de modul de dobândire a acDiunilor. 

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

Data completării 

9.L.9...L..?..fJ...I...T.. 

• Semnătura 

cJ2cu L_ .......................~ . 
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