
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DECLARATIE DE AVERE.
Subs~ullSubsemnaţa fY?!.~ /1·;Y1:··~·~~~··, ,

tPP a,v~ndfun,cţiade,/2.f.f{t.7. . .f:!f/!~/.F.fl.:.., la.!:.!:?· :.~.4?1:?:~~1:..ff1.P.!'.1.q(~(,! ~.
ql !'-V(4I.ll/ fII!.i?f?{r1 ..ftNj./!!(~'2I.L;#..Jt-I{(I,1CNP , domiciliul

............ DU M f:.ce.flL , cunoscând prevederile art. 292 din
Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere că Împreună cu
familia",1)deţin următoarele: '.

TITULARUL*



Categoriile indica te sunt: (1) aparlament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale /
de producţie
.1) Prin familie se Înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi În Întreţinerea acestora .
.2) La "titular" se menţionează, În cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia,

copilul), iar În cazul bunurilor În coproprietate, cota-parle şi numele coproprietarilor.

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
!1aţional sau universal, a căror valoare rnsumată depăşeşte 5.000 Euro
Nota: se vor menţiona toate bunurile afla te În proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul
României la momentul declarării

. ,..DES~~IERE SUMARA

,1

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



* Categoriile indicate SU?t: (1) Hârtii de ~alo.are deţinule (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) Acţiuni
sau părţi sociale În socie(ăţi comerciale; (~) Imprumuturi acorda te În nume' personal

3. Alte ~CtiveprodJcătoare de v~nituri netJ, care Însumate depăşesc echivalentul
a 5.000 Euro pe an:J, i I

Nota: se vor declara intl siv cele aflate În străinătate
I
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1.2. Sot/sotie

1.3. Copii

1.1. Titular

VI..Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de
valoarea de piaţă, ~din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale,
regii autonome, companiilsocieţăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau
străine; inclusiv buirse, credite, 'garantii, decontări de cheltuieli, altele decat cele
ale angajatorului, a~cărorvaloar~ indivldual'ă depăşeşte 500 Euro·

• I
, , ~ .

CINE'A,<REALlZAT il:
. . 'VENI:rUL ~ .

1.' '~'. ~ _ h
'Ui •..• ' ,~., ~~:.

Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al ,,-
lea.

I

VII. Venituri ~Ie declaranţului şi ale. membrilor săi de familie, realizate În
ultimul an fiscal Înc.heiat (potrivit art. 41 di~ Legea nr. 571/2003- Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulte~ioare):! •
Nota: se vor declara inc/isiv veniturile prqvenite din străinătate

• 1 ;

I



CINEA REALIZAT SURSAVENITULUI: NUME; " SERVICIULPRESTAT I VENITANUAL INCASAT

, VENITU\~~~ "'~ r~ ADRESĂ . I~~~,IECTULGENERATOR~ 1 ţ' , 'ţ<}~.f.,., l'b~~lj~l, i~l\irl"i'~ "'Ii ~.i'i"; )", 0,0.: ' r.:. ... "':'1 DEVENIT''l!1, ~ . , 1 ••••• !1 ,: .
1. Venituri di'n salarii \ ' " • ",.','" "10" , ., ,~ ;;, ,"',~ .i, ' ,,:,t'. --:l

1.1. Titular f':N 5 -/'fJUJuL .,./tfi;f;firM. 1$/;J'fi
fi tI.@Jflill'{- -11#)tffiI J~Ej>f'N!Jmi)Ei'
1.2. Sot/sotie f/f2. 2~1-2&31f!c7V126
.... , "7, 71.3. Copii 1:

,

.... li i /,i

2. Venituri din activităti~ndependente ~ ~.., ,.r ,;fi"'" ~',~{ ,·,,.,W;I,o·1 3'.- .I;"";",~i /. ,
, /1.1. Titular I

.... 7
1.2. Sot/sotie /
.... /
3,.Venituri pin cedarea fdlosintei bunu~ilor , 1ili~li~"':'J',!! .).\'), }r,r' / M' "'~"ţ,""~{ I

1.1. Titular I
.... /
1.2. Sot/sotie, etc. I
.... /
4. Venituri din investitii ' .~ ,;, r,. '., in' ';:",.'.P': ", '- ""j,; ~'" / f,!,J ••• ~ ~., :-

1.1. Titular 7
.... /
1.2. Sot/sotie /
.... , /
5. Venituri din pensii 'y;,;';".".,~ 1 :n-· - / .' ;:, ,~-J.. ." JiC. "',', i: ;

1.1. Titular ~ I /I

i ! /,.... , I

1.2. Sot/sotie I /
r I....

6. Venituri din activităti agricole o? ,/ . , ' ~ .• 1'.<,''''::.'-r:' 'El!! ,i' le :,;,c'.'"t;pn",". l,l

1.1. Titular I
.... /
1.2. Sot/sotie /
.... /
7. Venituri din premii şi jocuri de ,noroc ,~ ... . , "Y~:1l: ..i.~r;r.~''i " ",hil!:'" 'i ", ~".
1.1. Titular /
.... /
1.2. Sot/sotie I
.... /
1.3. Copii /

.... /
/



i
1

8. VenitU,ri din alte'surşe

1.1. Titular

1.2. Sot/sotie

1.3. Copii"

Prezenta declaraţie constituie ac.t public şi răspund, potrivit legii penale,
pentruinexactitatea.sau caracterul inc'omplet al datelor menţionate.

,
1,
1 -

Datacot:,etă""
llf. {t/·l10.

I
;

Semnătura:


