
DECLARAŢIE DE AVERE 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia1) deţin următoarele:

* 1) Prin familie se înţelege soţul/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, soţuVsoţia, copilul),
far în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comercialele
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 transpor

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 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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7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

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 completării Semnătura 

12,/4 .. .f.�K.l. .. ţţ;JY 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemn lv(a /r(UJ (Q_ţj frl , având funcţia 
de ----1�.J-f'�:,,,,J.__::!L_ __ • __ la ()f4Hf L/ cJîA.jcNAE,oar 
CNP . , domiciliul C&

(
l -jJ1f I! (Jt, 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

1.1 ...... 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

2.1 ...... 

Nr. de părţi 
Calitatea deţinută sociale sau 

de ac iuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 



# prenumele'denumireaşiadresa contractantă: careafust contractu!ui încheierii conlractului 1Dtalăa 
denumirea şi incredinţat contraciului contractuh 

adresa contractul 
Trtular ............... 

,,....____ 

� 
Soţ/sojie ............... "' 

� 
Rude de gradu!I'i ale titularului " 
............ 

Societăţi comerciale'Per&>anăfizică "" 
autoriza1ăl Asociajii:fumiliale' Cabinete 

� 

individuale, cabinete !OOciafe, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cură5pulX!ere lirni1Elăcare 
desfaş:Jată profesia de avocat/ Otganizaţii 
neguvemamentrtle/Fundatii/ Asociapi2l 

I) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe l inie descendentă.
ZJ Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,

soţul/soţia şi rudele de gradul l obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. 

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

Data completării Semnătura 

k!1./.0:�t/...411r-
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