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-. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
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DECLARATIE DE AVERE,

Subsemnatul/~ubsemnatal!ţ/~xlŢ;.IJ:>12: (.1 /1,4-;Q,' 4-r-./ .._

având funcţia de (1iJlif7r~/'? 12.1c,It2/')i:~., la. j,'Q/i.00.'1lu.t2/ d.<c.4. ..
......... . , CNP. ............, domiciliul
I?UC: iJ/2;îS),' cunoscând prevederile ar! 292 din

Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu
familia,1) deţin următoarele:

1.BUNURI IMOBILE
1. Terenuri

Nota: se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări
ADRESA SAU ZONA CATEGORIA ANUL SUPRAFAŢA COTA VALOAREA MODUL DE 2'TITULARUL' ,,) DOBÂNDIRII PARTE DE DOBÂNDIRE

IMPOZITARE
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Categoriile indicale sunt. (1) agricol, (2) forestier: (3) intravilan, (4) luciu apă, (5) alle categorii de lerenun

extravilane, dacă se află În circuilul civil
2.CIădiri

Nota: se vor declara inclusiv cele aflale În alle ţări
ADRESA SAU ZONA CATEGORIA ANUL SUPRAFAŢA COTA VALOAREA MODUL DE

,) DOBÂNDIRII PARTE IMPOZABILÂ DOBÂNDIRE
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Ca'tegorllie Ine1fca/e sun/ (1) apartament (2) casa de locuit. (3) casa ele vacantA I ~ I spal!l ceme/clale ,.
,je p:,oduC/le

,i, pnn fam//re se Întelege sotul/sotia ŞI COP'I aflal! În Întretinerea acestora
.: La '/dutar se mentioneaza. În cazul bununtor proPrii. numele propnetarulUi (1IiU/arul sctuUsolia

coptluiJ Iar În cazul bununlor În copropnetate. cota-pal1e ŞI nUl11ele copropneraniol

--- (( ---

II. BUNURI MOBILE
1. Autovehicule I autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace

~f.frnsport care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii
-. --- .

- NATURA .-'---.-MARCĂ---------NR-SUCAŢi--;--A-f,JUC'oy---"-- - -'iV,oouC-6E--
FABRICATIE. DOBANDIRE
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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 Euro
Nota. se vor menţiona toate bunurile aflate În proprietate. indiferent dacă ele se află sau nu pe teritonul
Românirşi la momentul declarării

,- DESCRIERE SUMARA ANUL ! VALOARE ESTIMATA l
i DOBÂNDIRII I I

! --------~------_._----~_._-_._-----+--_ ..._----_.~-----------

III. BUNURI MOBilE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3000 EURO
FIECARE, ŞI BUNURIIMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI

.. ---- NATURA BUNULUI--: DATA ------.-PERSOANA-CATRE-- r-----FORMA----,--'ij..-l:OAREA -
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IV. ACTIVE FINANCIARE
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire şi
investite, inclusiv carduri de credit, dacă valoarea' Însumată a tuturor acestora depăşeşte
5.000 Euro
Nota' se VOIdeclara inclusIv cele afiale În băncI sau Inslllutll fmanclare din străinătate

-INSTITUŢIACARE ADMINISTREAZA ŞI TIPUC;'---'-VALUTA -. DESCHlSîjT"--soi-oi\iALOÂRE'"
__._-_A-D-R-ESA ACESTEIA ~ .8NU.L_. L~~I _
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TI Categomle IIJdlcate sunt (1) Cont curent sau echlValente (II1Clusiv card) (2) DepoZIt bancar sau
ccrllvalente (3) ,condun de IIlVeslJţli sau echivalente. lticlusiv fondun private de pensII sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele a{erente anului (Iscal antenoi)
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.' Categomle indlcate sunt. (1) Hâr1ii de valoare detinute (tit/un de stat. cel1ificate, obligatIUni) (2) Actlllni
sau părtl SOCiale În socletătl comerclale (3) Împrumuluri acordate În nume personal

2_ Plasamente, investiţii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă
Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5_000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv investitiile şi par1lc/pănle În străinătate

EMITENT TITLU I SOCIETATEA IN CARE ~ TI'UL .l-----N---U-M-A-R-D-E---YVÂLOARE TOTALĂj
PERSOANA ESTEACTIONAR SAU ASOCIAT I TITLURI I COTA LA ZI J

I BENEFICIAR'DEÎMPRUMUT DE
L-- __ ------------ PARTICIPARE . _
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul
a 5.000 Euro pe an:
Nota se vor declara inc/[Islv cele aflate În străflJătate
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VALOARE

V. DATORII
Debite, ipoteci, garanţii emise În beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate În sistem
leasing şi alte asemenea bunuri, daca valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte
5-0i)O Euro
Nota-:: se \,or declara InclusIv paslvele fl/lanClare acumulate in străInătate
- ---- - - --- CREDITOR-------- --- - -- - -'---CONTRAC1:AT ---SCADEi·iTLA
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VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de
valoarea de piaţă, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale,
regii autonome, companii/sbcietăti nationale sau institutii publice româneşti sau, . ,
străine,· inclusiv burse, credite, garantii, decontâri de cheltuieli, altele decat cele
ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 Euro'

------c

VENIT ANUAL
ÎNCASAT

SERVICIUL PRESTAT 1
OBIECTUL

GENERATOR DE
VENIT

CINE A REALIZAT
VENITUL

I SURSA VENITU LUI: -1

I NUME, ADRESĂ I

I I
. I I
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1_3. Copii

Se eiceplează ele la eleclarare cadoun/e ŞI tratatflle uzuale prmlfte ellfl pa/1ea mele/ar ele 9raell/I I ,?' ;;1 (1_

'e::a

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În
ultimul an fiscal Încheiat (potrivit art_ 41 din Legea Ilr_ 57112003 - Codul fiscal. cu
modificările şi completările ulterioare)
Mota se vor declara InclUSIV l'emtunle prOIJenfie e!ln SlrâlIJ8la'e



1.1. Titular

1.2. SoUsotie c: r;.11/~ - f~{
~~'L,~J ..•.

1.3. Copii

1.1. Titular

1.2. SoUsotie

1.1. Titular

1.2. SoUsotie, etc.

--
1.1. Titular

1.2. SoUsotie

1.1. Titular

1.2. SoUsotie

1.1. Titular

1.2. SoUsotie'

1.1. Titular

I

I
I
I

I
;

1.2. SoUsotie

1.3. Copii



8. Venituri din alte surse
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1.2. Sot/sotie- - - -- ..•. - -

I
_.- _. -_. __ .. ---------- ... --_ ... ---.- .. _._--_ .. - - ._--

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

Data completării: Semnătura:


