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cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsulîn
că împ.'ellnă cu familial) deţin următoarele:

* 1) Prin familie se inţelege soţul/soţia şi copiii

.' având funcţia

1bQtC§1/t-N.1'

declaraţii, declar

pe proprie

răspundere

.
aflaţi

in 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, sotul/soţia, copilul),
iar in cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor,
2. Clădiri
NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate Î; alte ţări,

"

.>

1

*

Categoriile indicate SWJt: (1) apartament; (2)

casă

de locuit; (3)

casă

de

vacanţă;

(4)

spaţiicomerciale/,

producţie.

.

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii; numele proprietarului
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

(titularul,soţul/soţia, copilul)

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transpo
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 ~
numismstică, obiecte care fac parte din. patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoar
însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă 'ele se află sau nu pe teritoriu! Românie
la momentul declarării.
.

. III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunurrimobile Înstrăinate ir
-ultimeleTâ luni
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IV. Active financiare

anci sau instituţii financiare din

străinătate.

"Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sa
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii Sau alte sisteme c
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior):
•,
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate,
acestora depăşeşte 5.000 de "euro
.

dacă

valoarea de

piaţă însumată

a tuturo

.

NOTĂ:
, Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

"Categoriile .indicate sunt: (1) hârtii de valoare

deţinute

(titluri de stat, certificate,

acţiuni Sţ1U părţi sociale in societăţi comerciale; (3) Împrumuturi acorda'te Înnume personal.
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obligaţiuni);

(2.

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

........ ,

~

"

..,

,

NOTĂ:

ee ara inclusiv cele aflate în

străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing
asemenea bunuri, dacă valoarea însu mată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

şi

al

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în

străinătate.

VI. Cadouri, servicii sau' avantaje prlmite gratuit sau .subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, db
partea. unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sai
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decâ
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro"

, l.l. Titular

, 1.2. Sot/soţie

'Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile 1JZUale primite din partea rudelor de gradul] şi al ll-Iea.
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VII. Venituri ale decIarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal închei:
(potrivit art. 41 din Legea nr, 57112003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din

străinătate.

1. fleniturlliînsaJanl
I.l. Titular P.JU'f~fUC LtlC'Et SC.U 12.~ SeRV'. S~
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2.2.

Set/seţ;e

3.2. SO~~3~tie

4 }, Titu1jf

5.2....s.+'soţie
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9.1. Titultn

8.1. Titular
8.2.

6et'ssţie

.8.3. CefJii

Prezenta declaraţie constituie act public
caracterul incomplet al datelor menţionate.

şi răspund potrivit

Data completării
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legii ·penale pentru inexactitatea sau

DECLARATIE
DE INTERESE
,
r-

_rbv,tJIcf?J uC

r?

tE-L
.
, având funcţia
laCOH5~lIL LoCAl- IOdtQS.tN.t
C N P _ , domiciliul N'tuN. ~CTfQSA-N.i '5rt·
,
SubsemnatuUSuJasemnata ,
de
CCll=!S\U eR lec A-L

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în

Unitatea
t1ilnme'Uli adresa 

declaraţii,

declar pe propria

Calitatea. deţinută

Nr. de părţi
sociale sau
de ac iuni

răspundere:

c·:' .~.~._._
Valoarea totală.
părţilor sociale
şi/sau a ac 'unile

1.1.. ....

Calitatea deţinută

2.1.. ....

5.1 &reficiarnl decootroct: norrele,:
<bJumirea . a'lresa

1

Valoarea beneficiilor

crnuadului

Soţ/ooţie

.~
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Rudede~ II) ale 1Î1ll!atu!Ui

Socieăii «mecale/Pesoenă fizică

~

autolizală/ Aro.iaţii fumilialel Olbmete ~ ~

irxlividuale, cabinetell9JCiale, ..-<""
civile rroresiooalesau ..A'"civile
rro.tesiooalem - ~ limi1aIăcare
" ~ - !fesiadelMXlltl~
Fundatii!
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Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascendenlă 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
. societăDilor comerciale pe acDiuni la care declarantul Impreună cu sa Oul/so îl ia Oi rudele de gradul I de Din mai
puDin de 5% din capitalul social al societăflii, indiferent de modul de dobândire a acDiunilor.
1)

. Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru 'inexactitatea sau
. caracterul incomplet a I datelor menţionate.
Data completării
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