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Subsemnatul/remna , 

de 
, 

la  A AA4 

CNP  g i`z_k'g (0053-, domiciliul 

,  având functia 

, 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe proprie răspundere 
că impreună cu familia" detin următoarele: 

*1) Prin familie se Inţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi in 1ntreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravil.an; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se află." 1n circuitul civil. 

*91 T a  "Titular" nw,ntinupază, n na7ri1 linnurilor nrnnrii numfAA nrnnrintarnlui (titrilarul /Rntia ennihifl 
• .• 

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

2. Clădiri 

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



indiukti3O stun. (1) uijuiinincui., (2) uusă UU iucuii., • (3) uusă UU VkIVZI1Wci, (4) bi.);411 cutuci 
producţie. 

*2) La "Titular" se menţionează, î.n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, .solul/soţia; copilul), 
iar in cazul bunurilor 1n coproprietate, cota-parte şi nurnele coproprietarilor, 

TI Rimnr; _ 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 
care sunt supuse inmatriculării, potrivit legii 

2. Bunuri sub formă de  metale preţioase, bijuterii,  obiecte de artă  şi de  cult, colecţli de artă  şi 
numismatică, obiecte care  fac  parte  din  patrimoniul  cultural naţional sau  universal,  a căror valoare 
insumată depăşeşte 5.000 de euro 

-I\TnT 

Se vor menţiona toate bunurile aflate in 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 flecare, şi bunuri imobile instrăinate in 
ultimele 12 luni 



i—v-. Active iinanciare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri  de investilii, forme echivalente de economisire şi i'nvestire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea Insumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NnTĂ :
Se vor declara inclusiv cele afiate in bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

V\-› Utt-

*Categortile  indicate  sunt:  (1)  cont  curent  sau  echivalente  (inclusiv  card);  (2) 
echivalente; (3) fonduri  de investiţit sau  echivalente,  inclusiv fonduri private  de pensit 
acurnulare (se vor declara cele gferente anului fiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii direete şi Imprumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: • 
Se vor deciara inciusiv invest4ifie şi parcicipariie in strii race. 

depozit  bancar  sau 
sau alte sisteme  cu 

Insumată a tuturor 

*Categoride indicate  sunt: (1)  hârtii de  valoare deţinute (titluri de  stat, certificate, obligailuni);  (2) 
actiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) tmprumuturi acordate 'in nume personal. 
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3 Aite active protiucătoare tie venituri ueie, ţureIusumaie tiepitşese echivaieutui u .uuu tie euro pe 
an: 

1\T fl T Ă • 

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V. Datorii 
Debite,  ipoteci, garanţii emise  in beneficiul  unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea insumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ.: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in 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 euro* 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se exceptează de la declarare cadourik şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al I 1-lea 
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-v-enhuri aie uvciaiaiituiui şi aie inembriior Năl liC  iUiRUiC reaiizaie iu uituuui aa iacai îneheiai 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completkile ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

- :r . 3L 

1 , 1 . Titular 4S ' -0%j (C'  1" k/ \ ,. 

\,,,\4 1

i (   \ ) C1  (1 t i &(• 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

, . 
Venituri (Iiii (r(>111.11, i indepeti  4 , 

2 . 1 . ' i Ituiar 

2.2. ,ŞeţiCoţie (, N 

.:, veniturr ani cc,iiireajorosiniet tninurilor 

q.i . Tifillar 1 _..... 

3.2. Soţ/soţie _ ,-1 

.UrPnitilYi din inr,, kirlii 

4.1. Titular 

4.2. SoVsoţie 

, 4,--
l• 

5.1. Titular 

5.2. Sot/sotie 

r, (inifili./ afin aciivilăţi agricol,,

6.1. Titular d'.----

6.2. Soţ/soţie 

% 



(/li? j)/V11111 Ş dznj iiii de' 

7.1. Tit-ular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

I illtUrl 

8.1. Titular K'o /19 It9)

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

Prezenta declaraţie constituie  act  public si răspund potrivit  legii penale  pentru inexactitatea  sau 
caracterul incomniet al datelor mentionate. 

Data completării 

Z.C3( 
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51 ~friqmla-,,m0,17:1-imirle, 

GEsk.,,,i,,,§;: • !...,-,:.... ir-G;',:kkiŢi1 
1... 1:., ţf'• 4..-s. 4 t,,,  r, u i',5 t?.. 

INTRARF.NR 5-
9u,NA Z;UA ţ ;9' 

11F,CI .„4.17,4 TIV 11F. - - 

SubsemnatuUSSsemna k-LE_ 
de 
CNP dornicilliul 

k5-8 2-kW 

, având funetia 

eunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul 'in dedaraţii, deelar pe propria răspundere: 

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - 

1.1 
7ţ& 

Calitatea deţinută 
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

o 

Valoarea totală a 
pătţilor sociale • 

şi/sau a acţiunilor 

• ontraete, e asistega consu ţa ci bţin:U1 
• 

e xeretrarti tunpe ţuur latetor sau etn.ti4fati pt-11 ce unanţaie uc u;u1J:  e 
xtetile ori I heii 1t eu societăti ewatereiale eit eap't0 ›cie stat sau 
4.1 j o ri,tar/minort4n54    

I Tn4iiriţiR , P 11' 1"Pin Tinul Data  fliii.di : Valnam 



penumeWdenumirea şi adtesa contractantă: 
demmireaşi 

adtesa 

cateafost 
incredinţat 
cortactul 

contractului Incheierii 
oantractului 

cortactului totarăa 
cortactului 

Titular  

Solisoţie 

Ptyl,gk (IP <",»Wk‘l j 1)A . Tfiri¥119>ri:dayi . 

Societăţi cometeiale/Petsoanăfizică 
auiptizată/ASOCiaţilf~eiCabileb 
n hnpip.  cr,ir, 0'1-,i . 

eivileprofesionale sau societăţi civk 
proksionale curăspundere limitităcate 
clesffioarăprofest de avccat/ Organizaţii 
neguvemamartaleiFundaţii/AsociaţiP 

oPrin rude de gradul I se Inţelege 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 I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. 

. Prezeina  cieciaruiie eunşihuie şi răspunti puirivh  iegii penaie  peuiru  inexachiaiea Na u 

caracterul incomplet al datelor mentiOnate. 

Data completării 
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