
PRiMAF1IA MU'~iCIPIULUI BUCUREŞTI

DECLARATIE DE AVERE
\?fU .

. Nr.................. p ~Lo iJ
Ziua ~ L.una .L Anul. ,l-. .. .

PRI1\1.J\RIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DECLARATIE DE AVERE,

Subsemnatul/Subs.emf(.ata, .S':"-~~~f.t\~.:i~ Î;::~. ~,IQ'"
având funcţia det~-j ~~c....., la.. :-:'.~-Q~.-9 ţ.l{ ~.\.

., CNP . , domiciliul
......, cunoscând prevederile art 292 din

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

1.BUNURIIMOBILE
1. Terenuri

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

IMPOZITARE
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Categoriile ind/cate sunt. (1) agricol, (2) forestier, (3) Intravilan. (4) lUCIUapă. (5) alte categom de terenun
extravilane, dacă se află În circuitul civil

2.CIădiri
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţăn
ADRESA SAU ZONA CATEGORIA ANUL SUPRAFAŢA COTA

.) DOBÂNDIRII PARTE
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II. BUNURI MOBILE
1. Autovehicule / autoturisme, tractoare. maşini agricole, şalupe. iahturi şi alte mijloace
de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

NATURA - - - ~ÂRCA . --- NR. BUC.6.ŢI - A-;;iuL DE- MODUL DE
, __ o _ __ __ FABRIC!'JIE ,_D,Q.BĂNDIRE
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2. Bunuri sub formă de metale pretioase, 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 mentiona toate bunurile aflate În proprietate. IIldlferent dacă ele se află sau nu pe terltonu'
Romănlel la momentul declarării

DESCR!ERE SUMARA ANUL 1 VALOARE ESTIMATA
DOBÂNDIRII
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III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3000 EURO
FIECARE, ŞI BUNURIIMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI

NATURA BUNUL-U-I ----D-AT-A--~-P-E-R-SOANA CATRE
iNSTRĂINAT IN . .



IV. ACTIVE FINANCIARE
1. c~nturi ,şi depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire şi
investite. inclusiv carduri de credit, dacă valoarea' Însumata a tuturor acestora depaşeşte
5.000 Euro
°fOfa se vor r:ieClara IncluSIV cele afiare 'n Dăncl saLi ,10sutU{/1 fi/73nc!are e'in srră/năi.3te

IN'S-rITUŢIA CARE ADMINISTREAZAŞI--nPUL~ --VA LUTA ---oESCHI"SÎN' SOLD I VALOARE
__ ADRESA ACESTEIA ANUL LA ZI

, Categonlle I17c/icate sunt (1) Cont curent sau echlValente (InclusIv card) (2) DepOZIt I)ancal sau
echlValente (3) Fondun de InvestitII sau echlvalente rncluslv fondul! pnvate de pensII sau a!te sisten,e cu
acumulare (se vor declara cele aferente anulur flscal al11error)
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dacă valoarea de piaţă
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2. Plasamente, investiţii directe şi Împrumuturi acordate,
Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro
Nola se vor declara InclusIv rnvestltrrle ŞI pal11clpărrie In străinătate

EMITENT TITLU I SOCIETA TEA iN CARE T TIPUL ;i--Î·~-N-U-M-A--R-D-E·- '1' VALOARTTOf ALĂ I

PERSOANA ESTE ACŢIOt:JAR SAU ASOCIAT I I I TITLURI (COTA LA ZI I
BENEFICIAR DE IMPRUMUT I DE

1---

_ _ _ _ _ __ __.. J
• Ca(egomle rndlcate sunt (1) HărtlJ de valoare detlnule (III/un cle stat cel1lflcate obtlgatlUnl) (2) ActIUni
sau părtl sociale in socletătl comerclale (3) Împrumuwrr acordate in nume perscf'al

3. Alte active producătoare de venituri nete, care insumate depăşesc echivalentul
a 5.000 Euro pe an:
'Jota se vor declara IncluSI\ cele aflate in st,ălnărate



V, DATORII
Debite, ipoteci, garantii emise În beneficiul unui tert, bunuri achizitionate În sistem
leasing şi alte aseme~ea bunuri, dacă valoarea Însum'ată a tuturor ac'estora depaşeşte
5.000 Euro
'.:·ta se /c,' ::s::;'ara I'C':.iS. DSS Irs'e r .'~3n:la"e aC!l!r~,ra[e in s~"ă '"2'a~e

CREDITOR CONTRACTAT SCADENT LA /ALOARE
IN ANUL
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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/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau
străine, inclusiv burse, credite, garantii, decontări de cheltuieli, altele decat cele
ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 Euro'

CINE A REALIZAT
VENITUL

SURSA VENITULUI:
NUME, ADRESĂ

SERVICIUL PRESTAT /
OBIECTUL

GENERATOR DE
VENIT

VENIT ANUAL
ÎNCASAT

1.1. Titular

1.3. Copii
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Se e 'eeptează ele la declarare cac/euhle ŞI I'atall/le uzua'e pom/te cli/' l)al1ea ru,)e'cr ele Ci'ari';! I ~ ~ I
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În
.'Itimul an fiscal Încheiat (potrivit arI. 41 din Legea nr, 571/2003 - Codul fisca!. cu
-lodificările şi completările ulterioare)
.::;:8 se '/0" CleCleI'8 'nC/LIS,V .'t:;:l7Itun!e prove(lJ[e Ci,ll s~ra"-~rs~e



VENIT ANUAL iNCASATSURSA VENITULUI' NUME.
ADRESĂ

SERVICIUL PRESTAT I
OBIECTUL GENERATOR

________________________ D_E_V_E_N_I_T _
'enituri din salarii
___ o ~ - - - ._

.INE A REALIZAT
VENITUL

ienituri din activităţiil1depeîîdente -- -.-- -----.-_. _
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· Soţ/soţie
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"..enituridin cedarea fo~ei bunurilor

· Titular

· Soysotie

I
lenituri din investitii

· Titular

· Soţ!sojie

- --- ------------
fenituri din activităti a ricole

· Titular

lenituri din pensii

· Titular--------t
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Titular """<

Sot/sotie

Copii



8, Venituri din alte surse

1,1, Titular-- - .- -- ~

1,2. Sot/sotie
~ ~: ...1_

1,3, Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivi! legii penale,
pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării: Semnătura:


