
• 	 •. , 	 .. .. 	 . . 	

• 	

E

LIU LOCAL TECUC ţ  
PUBL COMUTAR LOCAL 
A A PERSqAMLOR . CUcl 
Nr

una. co Anq 
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DECLARAŢIE DE AVERE 
J 	... 	 4- 

.. 	. 	Subsemnatu1/Subsenata,J[-i. .../. .-/. . . , având funcţia . 
de 	 la 	 , CNP 	 33 

domiciliul........ 

cunoscând prevederile din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propna 
răspundere că  împreună  cu fami1ia deţin următoarele 

I Bunuri imobile 

i. Terenuri 
. 	 . 	 . 	 . 

NOTĂ: Se vor declara inclusiţ  cele aflateîn alte ţări. 

• Adresa•sau Anul . 	• 	 Modul de Categoria* . 	,. 	.. Suprafaţa Cota - parte, 	,. 	 . Titularul 
zona 	. 	. dobandirii 	. 	 dobandire 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) 
alte categorii de terenuri extravilane, dac ă  se află  în circuitul civil. 

2. Clădiri 

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

1) Prinfamilie se înţelege soţul!soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 
2) La Titular se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului 
(titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota - parte ş i 
numele coproprietarilor. 

CONOR 
cu ORIGINALUL 
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11. Bunuri mobile 

1.Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace 
de transport care sunt supuse înrnatricul ării, potrivit legii 

__- - 
	 ir 

	

 
Anulde 	î Modulde Natura 	Marca 	Nr. de bucaţi 	. . 	,. . 	fabricaţie 	dobandire 

2. Bunuri sub forrnă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colec ţii de 
artă  şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, 
a căror valoare însumată  depăşeşte 5 .000 de euro 

NOTĂ: 

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă  ele se află  sau nu 
pe teritoriul României Ia momentul declar ării. 

111. Bunuri mobile, a căror valoare clep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile 
înstrăinate în ultimele 12 luni 

ersoana 	r ătre Natura bunului 	,. .. 	 : 	Forma Data instrainarii. 	care s-a 	,. 	 . 	Valoarea in instraat 	 instrainari i instrainat 

P*--  

N8 	 2 
C OFUGINALUL 
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2. Plasamente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  
însumată  a tuturoracestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

i Emitent tit1u/societtea în 	 : 
. 	 Nr. de titluri/ 

care persoana este ac ţlonar. 	. Tipul* 	Cota de 	Valoarea totala la zi 
sau asociat/beneficiar de  participare imprumut 

-.*-* 
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* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare de ţinute (titluri deî stat, certificate, 
obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate 
în nume personal. 

3. Alte active produc ătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 
5.000 de euro pe an: 

NOTĂ: 

Se vor declara inclusiv cele aflate în str ăinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achizi ţionate în sistem 

Ieasing şi alte asemenea bunuri, dac ă  valoarea însumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 
5.000 de euro 

NOTĂ: 

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăinătate. 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de 
piaţă  din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, 
companiilsocietăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, 
credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a c ăror valoare 
individuală  depăşeşte 500 de euro * 

- 	

-- Cine a realizat 
venitul 

Sursa venitului 
Serviu1 

prestatlObiectul 	Venitul anual încasat 
nume,adresa generator 
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NOTĂ  

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate 

• 	Serviciul 
Cine a realizat 	Sursa venitului: 	 . 	 . 

prestat/Obiectul 	Venitul anual incasat 
venitul 	numele, adresa 

generator de venit 

A. Venituri din salarii 

11 Titular 

1( 

Ş*Ş* J 

1 2 Soţlsoţie 

13 Copii 

2 Venituri din activităţi independente 

21 Titular 



3Soţ!soţie  

14. Venituri din investiţii  

4 1 Titular  

1.2. Soţ/soţie 

7 Venituri din premii şi dinjoeuri de noroc 

71 Titular 	r  

8.2.Soţ!soţie 	:r 	[..... 

8.3.Copiî 	! 	 l 

Prezenta declara ţie constituie act publie şi răspund potrivit legii penale pentru 
inexactitatea sau caraeterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 	 Semnătura 
.............. .......... 

' 7COVFOR4 IN  roi 



. . . 	. 	. 	nL.00AL. TECUCI
C COMUNITAR LOCAL
RNEL.OR . cuci 

  An 

• 	• 	. . 	DECLARAŢIE DEINTERESE .; 
Subsemnatul/Subsemnata, ci(- 	 , având funcţia 

dec 	 , la 6tP 	cY 	, CNP 
domiciliat în T  

............. 	
di 

.... . . .. .. .. . .................,eunoscând  
prevederile n Codul enal privind falsul în deelaraţii, declar pe propria răspundere: 

1 Asociat sau ac ţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, lnstituţii de credit, 
grupuri de interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii 
neguverriameritale: 	. . 	. . ... • •• 	 .. 	 . 	. 

. . 
	 ----:.. . 	 • 	 _. 	 • - .

.. 

. 	. 	 • 	. . 	. 	 Nr.d 
părţi . Valoarea totală  a : 

Unitatea 	
Calitatea deţinută 	sociale părţilor sociale 

- denumirea şi adresa - . 	... 
. 	. 	 sau de şl!sau a acţiuni1or 

acţiuni 

12.1.............., 	 , 	. 	. 	, 	, 	. 	, 	. 	. ............................i 

........................... 	 ............... ___ 	 ................. 

.. .. ............ r 
3. Calitatea de membru în cadrul asocia ţiilor profesionale ş i/sau sindicale: 	 wi 

4.Ca1itateademernbruînorgane1ede conducere, administrare 5i control,retribuitesauneretribuite,. 
deţinute în cadrul partidelor politice, func ţia deţinută  şi denumirea partidului politic: 

14.1  

:-........  ...... ........ .  
5.Contracte, inclusiv cele de asisten ţă  juridică,consultanţăş icivile, obţinute sau afate în derulare întimpul 
exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnit ăţilor publice finanţate de la bugetul de staţ, local şi din fonduri 
externe ori încheiate cu societ ăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este ac ţionar majoritar/minoritar 

Valoarc 5.1 Beneficiarul de contract 	Instituţia Procedura 	Tipul 	 Durata 
numele, prenumele/denumirea şi contractantă  prin care a contractului încheierii contractu1ui ţ  totală  

CONFORNI 
CU ORIGINALUI.% 

JyNTEANu CARME 



5.Contracte;inc1usiv celé de asisten ţă juridică,consu1tanţă juridică,consu1tanţă ivi1e,obţinuteori 
aflate în derulare în timpul exercit ării funcţiilor, mandatelor sau demnit ăţilor publice finanţate de la 
bugetul de stat, Iocal şi din fonduri externe ori încheiate cu societ ăţi comerciale cu capital de stat sau 
unde statul este ac ţionar majoritar/minoritar: 

- 	 -- 	 - 51 Beneficiarulde 	Institutia 
prin care a 	. 	 Data 	 Valoarea 

contract: numele, 	contractanta: 
. . 

Tipul 	. 	 .. 	Durata 
fost 	: 	 . 	 incheierii 	 . 	 totala a 

prenumele/ denumirea şi denumirea ş i contractului 	 . contractului 
incredinţat 	 contractului 	 contractului 

adresa 	 adresa 
contractul 

Titu1ar ........... 
—r 

_- ____ __ 
Rude degradull 1)ale 
titularului . . . . . . .. . .  

Societăţi comercialelPersoană  j I. :î* 

fizică  autorizată/Asociaţii 
familiale/Cabinete individuale, 
cabinete asociate, societ ăţi 
civile profesionale sau societ ăţi 
civile profesionale Cu J 
răspundere limitată  care 
desfăşoară  profesia de 
avocat/Organizaţii 
neguvernamentale/Fundaţii/ 
Asociaţii) a....., 

Se vor declara numele, denumirea şi adresa benefciaru1ui de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul, 
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite 1a pct. 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni Ia care declarantul împreun ă  cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin 
de 5% din capitalul social al societ ăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunil 

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru 
inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data ompletări• 	 Sem ătura 

OR1 
cu OR1GNALL 
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