
PRIM. ARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DECLARATIE DE AVERE,

TITULARUL*
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C-;,tegoriile iTJu.icatesunt: (1)" aljTi{;ol: (2J ~or~$tler.. (3) intra~·:i"Jn. (4) luciu apă; (5) alte categoni do terenuri
extrevilC'ne, j;)~;; 3~'-af/ă În 'JirGui!'11c'I'11

2.CIădiri
Notq: se vor ceclara inclusiv ce!C' af/are ;,J alte ţări
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Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale /
de producţie
*1

) Prin- familie se inţeleiJe soţul/sQţi'a şi copii aflaţi in intreţinerea acestora.
~I La "titular' se menţionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia,

'copilul), iar in cazul bunurilor Tn,<oproprietate, cota-parte şi numele coprop.rietariior.

MOOUL DE ;
DOBÂNDIRE)

(/

"

II. BUNURI MOBILE
1. Auto\fehicule I c!tltoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace
d~ tratlsport care sunt supuse inmatriculării. potrivit legii

!'-v NATURA Ţ- ReA NR. BUC<\Ţ, ANUL DE
I " FABRICATIE
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VALOARE ESTIMAT

2. i:'.~,'f1uri~ub formă de metale preţioase, bijuterii. obiecte de artă şi de cult,
~Qk\ctli de arta şi numismatică, ooiecte care fac parte din patrimoniul cultural
rlaţiondl sili universal, a căror valoare insumată depăşeşte 5.000 Euro
,v"'j. <;11 vor /)1'!,nl'OflB tuate oun,urile aflct," lnproprret?t\i, v;diferer.t dacă elf? ,7{l afi{j- SdU nu pe t:;ritoriul
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III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3000 EURO
FIECARE, ŞI eUNURllMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI

NATURA BlJNULUI DATA PERSOANA CATRE FORMA VALOAREA
fNSTRĂINAT ÎNSTRĂINĂRII CARE S-A ÎNSTRĂINAT ÎNSTRĂINĂRII--.- ::::>.--- ---~-_..---.---_ ..... .-.~-_...-.•.-

-. , , ---<

or-
E



IV. ACTIVE FINANCIARE
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisi re şi
investite, inclusiv carduri de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte
5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv cele af/ate În bănci sau instituţii financiare din străinătate

INSTITUŢIA CARE ADMINISTREAZA ŞI TIPUL*) VALUTA DESCHIS IN SOLD/VALOARE
ADRESA ACESTEIA ANUL LAZI
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~1., C"'''': ',dk,te ,unt (1) Cant"Uffi'" " • .,hl"lente ('n,lu", ",d); (2) ~epo,it b"", '""
ec,hNa/eqte: (3) FonJuri o"emve~tiţli sau e<;.t;;v3IBl1te,inclusiv fonduri private de pensii s~ alre sisteme cu
?leurPulărs ("(il VV'r dp'c/ara eelo::pf&lente ,J,1\1IJ'flseal anterhr)

2. Plasamente, investiţii dlrecte şi imprumuturi dcordate, dacă valoarea de piaţa
insumată a tuturor acestor~ depăşeşte 5.000 Euro
Nota: s" vor d:i;(ar.:1 inclusiv invd'>/Iţiile ş~,Jarti"p3Iile in străinătate

*) Calegoriile indicat'e sunt: (1) Hârtii de- v-3loare deţinute (titl'Jri de stat, certificate, obligaţi'mi); (2) Acţiuni
sali părţi Sociale În societăţi comerciale; (3) Împrumutari acorUite În nume person.al

-~EMTfOOTITLU / SOCIEfATEA Î~ ~Ânr--- ,
NUMAR DE --, VALOARE ,OTALATIFULW
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PERSOANA ESTE ACTIOf'.lAR ~AU ASOCIAT / TITLURI/ COTA LAZI \
BENEFICIAR 'oE ÎMPRUM\';T DE lPARTICIPARI::
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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 inclusiv cele af/ate in străinătate



VALOARE I

~ /.a(1 c;CUÎ

V. DATORII
Debite, ipoteci, garanţii emise În beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate În sistem
leasing şi alte asemeneabunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte
5.000Euro
Not;;.. se vrr declara inc'usiv pasivele finfiJ1ciare 3cvmulate ;n străinătatfi

F~.CREDrr~ C0.NTRAC1'AT SCADENT LA
IN ANUL

,_~~C~oe~)o.~_~~_ c:.2CJM_ ofOJd
I .
r ---------(~

~-~--~~ ~~ -,"---~ ~--
1 __ .... ....-._ .... - .. -

r- ----~ r --::-.-- o ,.-

~----~~\~,,-p-=~~ _?_....~_J ----.1.
L~~~ ~~--~~~-===t=--=_.I ~_---~~

VI. Cadol1ft. servicilsau avantaje primite gratuit sau sub'lenţionate faţă de
valoarea de piaţ5, din pdrtea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale,
regii autonome, comp~l1ii/$ocietăţi naţronale sau in~tituţii publice române~ti sau
străine, inclusiv burse",credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decat cele
ale angajatnrulul; '" câror valoare individuală depăşeşte 500 Euro' .

j "INE A REAU.lÂT ISURSA V~NITUt!ll; l SERVICIUL PRESrAT I VENIT ANUAL: I

I
VENITUL NUME, ADReSA OBIECTuL

~_:NCASAT l I~ GENERATOR DE
VENI)

I
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I 1.1. Titul,H

r ....

1.2. Sot/sotie

, ....

1.3. Copii

....
Se exceptează de la declarare cadourile 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 Încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare)
Nota: se vor de;;,ara inclusiv veniturile IllDvenite din străinătate
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