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1)

2) Se vor declara numele, denumirea și adresa beneficiarului de contract unde, prin calitateadeținută, titularul,
soțul/soția și rudele de gradul I obțin contracte, așacum sunt definite Ia punctul 5. Nu se declară contractele
societățilorcomerciale pe acțiuni Ia care declarantul împreunăcu soțul/soția și rudele de gradul I deținmai puțin de
5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunnorș

Prezenta declarație constituie act public și răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menționate.

Data completării Semnătura

2



COMUNA HORIA
Județul Cons nta

Nr.

având funcțiaSubsemnatul/Subsemnata

CNP

DECLARAȚIE DE AVERE

domicililil

de

cunoscând prevederile arť 292 din Codul penal privind fulgui în pe proprie răspundere
căîmpreunăcu familial) dețin următoarele:

*l) Prin familie se înțelege soțul/šoția și copiii aflațiÎnÎntreținereaacestora.

N OT : Se vor declara inclusiv cele aflate înalte

Cuc

* Categoriile indicate sunt: (I) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de (5) alte categorii de
extravilane, dacă se află încircuitul civil,

*2) La OTituIar" se menționează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soWsoțiąkcopilul), iar încazul bunurilor în coproprietate, cota.parte și numele coproprietarilor.

N O T : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte țări,

* Categoriile indicate sunt: (l ) apałtament; (2) casăde locuit; (3) casă vacanță;(4) spații comerciale/đe
*2) La 'tTitulariî semenționează, în cazul buntu:ilorproprii, numele proprietarului (titularul* soțul/soțiąî copilul)' iar încazul bunurilor încoproprietatț cota-parte și numele coproprietarilor.

Autovehicule/autotuńme, tractoare, mașini agricole, șalupe, iahturi și alte mijloace de transport care sunt
supuse înmatriculării,potrivit legii



CV

2. Bunuri sub formă de metale prețioase, bijuterii, obiecźe de artă și cult, colecții đeartă și numismatică,
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural național universal, Căror însumată depășește 5000 de
euro

NOTĂ: Se vor menționatoate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă se află gau pe teritoriul
României Ia momentul declarării.

a cărorvaloare depășește 3.000 de euro fiecare, și bunuri imobile înstrăinate ultimele IZ
luni

Conturi și depozite bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și irchłsiv
cărdurilo de crediț dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depășește 5*000, de euro

NOTĂ Se vordeclara inclusiv aflateînbănci Sąu instituțiifinanciare din



*Categoriile indicate sunt: (I) cont curent sau echivalente (inclusiv card),' (2) depozit bancar sau echivalente;

(3) fonduri de investifii sau echivalente, inclusiv fonduriprivate de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se declara cele

ąferenteanuluifiscal anterior).

2. Plasamente, investițiidirecte și împrumuturi acordate, dacă valoarea de piață Însumată a tuturor acestora

depășește 5.000 de euro

N O TĂ: Se vor declara inclusiv investițiileșiparticipările ifi străinătate,

•

ițițl 's ęțațeȚ .ȚȘoag.. .onaț.
•

*Categoriile indicate sunt: (Î) hârtii de valoare deținute(titluri de stati cerńficate, obligațiuni); (2) acțiuni sau
păriisociale societăți comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal,

3. Alte active producătoarede venituri nete, care însumate depășesc echivalentul a 5.000 de euro pean:

NO T Se vor inclusiv celeaflate înstrăinătate.

Debite, ipoteci, garanții emise în beneficiul unui terț, bunuri achiziționate în sistem leasing și alte
bunuri, dacă valoarea însumată tuturor acetora depășește 5.000 de euro

NOTĂ: Se vor declara inclusiv pașiveie financiare acumulate înstrăinătate.

2
2

20 /

dou servicii sau a a e rimi ra sa su at față de valoarea de piață, din partea unor
persoane, organizații, societăți comerciale, regii autonome, companii/societăți naționale sau instituții publice
românști sau străine, inclusiv burse. credite, garanții, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorulăi, a
cărorvaloare individuală depășește 500 de euro*

Titular

3



1.2. Soț/soție

1.3. Copii

*Se exceptează de Ia declarare cadourile și tratațiile prîłižîte rudelor grđduÎ đł

a te Oltile ecla a u u i le 10Veni
art. 41 din Legea nr.: 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare)

NOTĂ: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

tžiŽtÎrÎ
1. I. Titular (nume șiprenume)

I .2. Soț/soție (nume șiprenume)

OR
1.3. Copii (nume șiprenume)

i/Od

Pehitžzł•ŕkn@ctivltăîiț
2.1. Titular

2,2. S0ț/soție

ependente

Ŕrnp/

3} 'bunurilor
3,1. Titular

32. Soț/soțîe

'

VęŚ
•

4,1. Titular

42 Soț/soție

5.I. Titular

4



52, Soț/soție

dinđPiiviŻăj aghŻeŕ)le

6,1, Titular

6.2 So soție

n@'ŔŔ:'aiižaî:v ții

iiŽ"Žîdeh
7.I. Titular

7,2, Soț/soție

7*3. Copii

*din altesurse
Titular

8.2. Soț/soție

8.3. Copii

94 /

Prezenta declarațieconstituie act public și Î*ăspund potrivit legii penale pentru înexac€tntea .sau caracterul
incomplet al datelor menționate.

Data completării Semnăturą
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DECLARAȚIE DE INTEłaSE
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Subse natul/Subsemnata,
s čomzde
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, ayândfuncția
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, domiciliul

cunoscând prevedđrile art. 292 dm Codul penal privind fa sul In eclarații, declar pe propria răspundere:

socła sau rac łonar a socłeta 1 comerciale, .companil socłet i naționale,• ms itu il e credit;, grupuri' dei,
d u a teo a 'za'iue u e a ent le-embruî asoca ii•nt re economic

Unitatea
— denumirea și adresa —

1.1......

Nr. de părți
Calitatea deținută sociale sau

de ac iuni

Valoarea totală a

părților sociale
i/sau a ac iunilor

2.' Ca i a ea, e embru, n n gane e de, con ucer , a młnistr contro rale•ocłetaților omercła e, a e

regiilor autónome, ale Companiilor/societăților naționale;žale'instituțiilor'decredit;vale:grupulilorâe interes
economic' le•asocia iilor Sau unda iilo o

•

lealto tgor amza ii ne uve ,namentale•
Unitatea

'o

Calitatea deținută

au •n 'cale

Valoarea beneficiilor
— denumirea

2.1......

Ca i un
3.1 ...

4, Ali atea de membru în
de inu An c 'druJ rti elo

4.1......

i adresa —

d I S giaii o

0

e

organele ede conducere,
liti e func iad inhtă

Ce R€5e-D ne

administrare. ȘI t contro , etri uite Jsau nereribuite,

i um•r artidu olitic

. Con racte, inclusiv 'cele de asistența juridică,' consultanțajuridica; consultanțăși C vi e, obținute ri aflate
în derulare înnimpul exercitării funcțiilor, mandatelorsau demnităților publice finanțate de Ia bugetul de
Stat, local ȘI din fondur\ăterne ori încheiate ecu societăți comerciale cu capital de Stat sau unde statul este
ac ionar ma •oritar/minoritar.'

Inșituția5.1 nunele cmtr&tantă•
płułumele/ăumirea și

Tipul
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Tl@llar........

Soț/qie....

de Il) ale ti@llałului

mmaciale/ Petă)ană
autotiđă/ Aăații familiale/Cabinde
irdividuale, aăate,
ciulepłofănale civile
pofesionale cu

pofesia deavcmt/Oganimții
emamentale/F VANE

• )

l) Prin rude de gradul I se înțelegșpărințipe linie ascendentă și copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumireg și adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deținută, titularul,

soțul/soția și rudele de gradul I obțin contracte, așa cum sunt definite Ia punctul 5. Nu se declară contractele
societățilorcomerciale pe acțiuni Ia care declarantul împreunăcu soțul/soția și rudele de gradul I deținmai puțin de
5% din capitalul social al societății, de modul de dobândire a acțiunilor.

Prezenta declarație constituie act public și răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menționate.

Data completării Semnătura
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PR I MÂR IA HOHIA
JUDETUL CONSTANTA

DATA .

DECLARAȚIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata 7R-RCć/

/n/5PčcnoR supčeoz Ia
avąnd funcția de

CNP , domiciliul

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privin falsul în declarații, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familial) dețin următoarele:

) Prin familie se înțelege soțul/soția și copiii aflați în întreținerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
N O TĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte țări.

MÔdu he
dresa „sauzona Categoria') Anul dobândirii Suprafața

// 'O rt)2 50

'Titularul

rw,r

k/ Ž74-K/

02020

2020

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3)

extravilane, dacă se află în circuitul civil.
intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri

*2) La " Titular” se menționează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soțul/soția, copilul), iar în
cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte și numele coproprietarilor.

2. Clădiri
N O TĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte țări.

'Adresa sau zona
-ota-

ategoria
obâ

00
Suprafața

odul de
dobâ 'di e

'TitulaFu12)ĄhÎ

Q/

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanță;(4) spații comerciale/de producție.
*2) La ”Titular” se menționează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soțul/soția, copilul), iar în

cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte șinumele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, mașini agricole, șalupe, iahturi și alte mijloace de transport care sunt

supuse înmatriculării, potrivit legii

1



Natura

S

ô.r' de bucățiMarca Modul de dobândireAnul de fabricație

'vog

2. Bunuri sub formă de metale prețioase, bijuterii, obiecte de artă și de cult, colecții de artă și numismatică,
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural național sau universal, a căror valoare însumată depășește 5.000 de

euro
NOTĂ: Se vor menționa toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul

României Ia momentul declarării.

Descrieresumară nulodobândirii

III. Bunuri mobile, a căror valoare depășește 3.000 de euro fiecare, și bunuri imobile înstrăinate în ultimele 12
luni

Natyra unului
Însti•

•

nat
ata

gănstrăinării
ersoanac rwcare -a

înstrăinat Forma înstrăinării Valoarea

IV. Active financiare
1. Conturi și depozite bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire, inclusiv

cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește 5.000 de euro

N OTĂ : Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituții financiare din străinătate.

*Institiițiaare administreaz
adŕes eia Tipul# Valuta :

' Deschis în amil : Sold/valoare 'Ia zi

2



*Categoriile indicate sunt: (l) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente;
(3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusivfonduriprivate de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele

aferenteanului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiții directe și împrumuturi acordate, dacă valoarea de piață însumată a tuturor acestora
depășește 5.000 de euro

N O TĂ: Se vor declara inclusiv investițiile șiparticipările în străinătate.

mitenÎ tlt socłeta ea n Care persoană este ac ionar,
a aSóc•aObeeficiar de rumut

LTipu1* um r
ota de

lur
ar ici re

Valoarea iotalăla Zi:

*Categoriile indicate sunt: (l) hârtii de valoare delinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) actiuni sau
părti sociale în societăti comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depășesc echivalentul a 5.000 de euro pe an:

N OTĂ : Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii

Debite, ipoteci, garanții emise în beneficiul unui terț, bunuri achiziționate în sistem leasing și alte asemenea
bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește 5.000 de euro

NOTĂ: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Crëditołv

os

Contragtafîn anul Sca ent;la

202/

Valoare

VI. Cadouri. servicii sau avantaie primite gratuit sau subvenționate față de valoarea de piață, din partea unor
persoane, organizații, societăți comerciale, regii autonome, companii/societăți naționale sau instituții publice
românești sau străine, inclusiv burse, credite, garanții, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a
căror valoare individuală depășește 500 de euro*

Cin" 'realizatwenitul

1.1. Titular

Sursa yemtul i:
numele .adresa

Servicłu pres' at/Obiec ul

enerator de enit Venitul anual încasa

3



1.2. Soț/soție

1.3. Copii

*Se exceptează de Ia declarare cadourile și tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I și al II-Iea

VII. Venituri ale declarantului si ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit
art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare)

NOTĂ: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

ursa yemîu ur.Cine. a -realizat venitul

1, Venituri dih salarii
1.1. Titular (nume șiprenume)

I .2. Soț/soție (nume șiprenume)

1.3. Copii (nume șiprenume)

2 Venituri din activităti independente

2,1. Titular

ARCU G Goe
2.2. Soț/soție

ORAS

Servłc u pres a O lec u!

cu

em ul anual

3OF

POR/

3. Venituri din cedarea folosinfeibunurilor

3.1. Titular

3.2. Soț/soție

4. Venituri din investiłii
4.1. Titular

4.2. Soț/soție

5. Venituri din pensii

5.1. Titular

mu

4



5.2. Soț/soție

ROU
6. Venituri din activităfi agricole

6.1. Titular

6.2. Soț/soție

Cine a realizat venitul

7. Venituri din premii și dinjocuri de noroc

ursa vem u uł:

ume adr Sa

7.1. Titular

7.2. Soț/soție

7.3. copii

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular

8.2. Soț/soție

8.3. copii
/VRRCU n f/S CAIś'7î--vnč

ervłc\ulpresta o lectu
eneratOr de Venit

C,441E 673-7

3000

Veni u .anua
încâSat

00azoPrezenta declarație constituie act public ȘI răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menționate.

Data completării

QŽU022
Semnătura
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