
I PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI I
! DEiŢARAŢIE DE AVERE I
1 Nr .....•.... ~.e, ~ l'

1 Ziua I.~Luna Q Anul ~9.
• • •• I

PRIM..Ă.RIAMUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DECLARATIE DE AVERE.
1<6:~ ~ C"C~· f'/-}/.- ?/_Subsemnatul/Subsemnata .r.. ,,/''Ilt::./t::tI/i. , .-(' l./.62 ,

având funcţia de ~.('.~r ,la f.-), /. KEC2, T/.It:. (-:.I.tTI!.! f.1..t7./V/"{/
..... , , CNP , dom iciIiuI
........................ , ," , cunoscând prevederile art. 292 din
Codul pehal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere că Împreună cu
familia*l) deţin următoarele:

VALOAREA MODUL DE' , TITULARUL *
DE DOBÂNDIRE

IMPOZITARE

COTA
PARTE

, :

?, 10C5

~ Loc? .S
3 NO·J

1. BUNURI IMOBIL!:.
1. Terenuri

Nota: se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări .
ADRESA SAU ZONA CATEGORIA ANUL SUPRAFATA

*) DOBÂNDIRI\ , •
•

Categoriile indica te suot: (1) agricol; {2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri
ex travilane: dacă se află În circuitul civil

2.CIădiri ,
Nota se vor declş(,a incluşiv cele aflatf'.in alte ţări

, ADRESA SAU ZONA CATEGORIA ANUL SUPRAFAŢA COTA VALOAREA MODUL DE TITULARUL *"J
*) ,1 DOBÂNDIRII , PARTE IMPOZAB',LĂ ,DOBÂNDIRE
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Categoriile indioate sunt (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale /
deproducţie
* 1) Prin familie se Înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi În Întreţinerea acestora .
.,2) La "titular" se m~nţionează, În cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia,

copilul), iar În cazul bunurilor În coproprietate, oota-parte şi numele coproprietarilor.

j

"

, ,

Il. BUNURI MOBILE
1, Autovehi~ule i autoturisme, tractoare, maşini'agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace
dE! transport care sunt supuse Înmatricul.ării,potrivit legii

NAT~RA : I MAR~A !IIR. ~U.CAŢI ANUL DE MODUL DE
',,' FABRICATIE DOBÂNDIRE

2. Bunuri sup, f9rr;nă de meţale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult,
colecţii de, artă şi' 'n~mismati'că, obiecte' care fac parte din patrimoniul cultural
naţional sau universal, a căror valoare Însumată depăşeşte 5.000 Euro
Nota,' s~ vor menţiona tpate bunurilr;h,aflate În proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul
României la fT)0f1!entuldee/1jfării ,

"DESCRIERE pUMARA 1'.
ANUL VALOARE ESTIMATA

0," , , , ,;~ ' J. DOBÂNDIRII
;
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III. BUNURi', MOBILE,'" A CĂROR .VALOARE DEPĂŞEŞTE 3000 EURO
FI~CARE, ŞI BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI

"NATURA ŞU~lJLUI ! DATA RERS0r4~A CATRE FORMA VALOAREA
ÎNSTRĂINAT ÎN5TF!ĂINĂ'RII ' "CARE S-A INSTRAINAT ÎNSTRĂINĂRII,
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, IV. ACTIVE FINANCIARE
1. Conturi şi depQ1;itebanc:are, fonduri 'de investiţii, forme echivalente de economisire şi
investite, ,inclusiv ca'rduri ele credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte
5.000 Euro
Nota: s~vor declara ,inclusiv cele -af/ate În băncri'l)au instituţii financiare din străinătate

Categomle md/cate sunt. (1) Cont curent sau ech/valente (mcluslv card), (2) Depozit bancar sau
echivalente; (3) Fon,duri de investitii SpU echivalente, inclusiv fonduri priva te de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor tJecla'ra cele 'aferente anului ffsc'al'anterior)

0-'

INSTITUŢIA CARE'AOMIN!,~TREAZA ŞI TIPUL'" , VALUTA DESCHIS IN SOLO/VALOARE
ADR~SA ,ACESTEIA ANUL LAZI
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2. Pla~amente\ _investiţii dir-rcte şi Îrr,prumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă
Însumată a tuturo'i'"acestcJra tliepăşeşte 5:000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările În străinătate

Ca(egomle indlcşte sunt. (1) 'HartII de valoare deţmute (tttlun de stat, cert,f,cate, obltgaţ/Uni), (2) Acţlunt
sau părţi sociale În socifft~ţi comercr'a/e; (3) Împiumu,turi fJcordate În nume personal

EM'TENT TITLU / SOCIETATEA IN CARE o;, TIPUL*! NUMAR DE VALOARE TOT ALA
PERSOA~A'ESrE; A~'r,Iq~~SALiA~9CIAT 1'\ :' ' ·.1, ,

TITLURI I COTA tA ZI: \, I

BENEFICIAR DEI,",PRUMUT
,

DE
I PARTICIPARE
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3. Alte active producătoare de venit~ri nete, care Însumate depăşesc echivalentul
a 5.000 Euro p~ an: " -
Nota: se vor declara inclusiv cele afla te În străinătate
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V. DATORII
Debite, ipoteci, g~Hariţiiemise În beneficiiJl unui terţ, bunuri achiziţionate În sistem
leasing şi alte asemeneabunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte
5.000,~uro, '
Nota: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate În străinătate

CREDITOR' CONTRACTAT SCADENTLA VALOARE
'ÎN ANUL'

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de
valoar~a de piaţă, din part~il un,or',pţ;lrsoane, organizaţii, societăţi comerciale,
regii autbnom~, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau
străine, inclusiv burse, credite, gar"nţii, decontări de cheltuieli,_ altele decat cele
ale angajatorului, a "ăror valQare individl,lal~ depăşeşte 500 Euro

--------"'------ ---- - ---- .---------- -

CINE A REALIZAT SU~SA VENITULUI: SERVICIUL PRESTATI VENIT ANUAL
'VENITUL ',l,~ \ Nl1~E AQRES~ 1 , , ' 'OBIECTUL

.'
l

.
,\ INCASAT

I . '); ~. .' 1, 1 l' ,~ 'jl?' :f ,'i,' GENERATOR DEf 1 ~ ,,
I VENIT ,

1.1. Titular ~

.... /
.. , /1.2. Soţ/soţie'

/
/'

.... , .

1.3..Copii /
,~

....-.--
Se exceptează de la declarare caclourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-

lea.

VII.. Venituri :ale declarantului şi' ale membrilor săi de familie, realizate În
ultimul an fiscal Încltei"t (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, cu
modificările şi .C;pmpletărileulterioare)
Nota: se' vor declara inClusiv venitun"e provenite din străinătate
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VENIT ANUAL INCASAT

.J) / ..1'(.;" /) 1(', -+
\j

It N r21f 'f ItT
\/

SERVICIUL PRESTAT I
OBIECTUL GENERATOR

.' _ -DE VENIT

SURSA VENITULUI: NUME,
'ADRESĂ ';""'!

l~'!I i I

GINE A REALIZAT
VI;:NITUL ; .

"ii .j • '". { " " t I L.\~ '"'" ",~ ,j

, 1. Venituri din' salarii

1.1. Titu.lar ('.FkGt%
....fU.;/ift. it tvirl
1.2. Sot/sotie (?r la.. L- AiA (Jt'IJ - VJ'GJIJ-
.... 0"',9mf' \J ..
1.3. Copii 1/ f'J/l o/re / ?- Y.. 0, '2..-.:.. 50 !.,
.... flCM ·12- ~ 17 re 5%4
2. Venituri din a'ctivităti ir\depl~ndEmte < '

~-c-!:-1. Titular

1.2. Sot/sotie
/
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El. Venituri din act1vităti agricole

I 1.1. Titular ~

i 1.2. Sot/sotie

14."Venituri din investitii
I - '1
I 1.1. Titu,lar :-1
I -
1 ••••~-------I
I ~_'.~' :vsoţle. 1=

5. VeniturÎ din pensii • ,

1.1, Titular

~-' Ve'nituri diil cedarea folosintei bunurilQr

I 1:1. Titular ~C" -
1.2. Sot/sotie, etc.

1.2, SetJsotie
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/'~
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,11,,
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/1.3. Copii

7. 'Vellituri din premii şi jocuri-de noroc

1.1. Titular " " •..... ,-

~Sot/sotie



, '
J!. Venitliri'din alte surse , , •
1.1. Titular ~

~- /
1.2. Sot/sotie /
.... /
1.3. Copii //
.... ~, ,

Prez~nta declar:aţie, constituie act public şi răspund, potrivit legii penale,
-plmtru ine)(actitatea 'sau caracterul incomplet al datelor menţionate.
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Data complefiirii:
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Semnătura:


