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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DECLARATIE DE AVERE

Nr.~~ ' ~. \

Ziua Q;, luna :?1 Anu~~· JP.1

-'PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DECLARATIE DE AVERE,
S L it/Tii ~-r-J -~ubsemnatul/Subsemnata .:''1.., ...':-. r:l//J~ II... __ .._ .. _.__._.... _.."

avâfld funcţia de COMlti.J;R. J~\.~ibi't.,la .~tPF.-t:Tdl Ji.)(2J.},;f:, .. :-::i3tl?oI)I,-Ji,iiiZiitf2j
CC)flT(~!1.c..T~, CNP-:.. . _ . ..oomiciliul

CQ:AtO\J.(}.. .", cunoscând wevede-rih'.r,,:::, aflIJ.- 292 din
Codul penal privind falsul În declaraţii, decla.r pe propna răspL.••·lOere:::t2~]r:;;pJ;-eunăcu
familia*1) deţin următoarele:

TITULARUL *2}'

-~-_ .._ ...

COTA
PARTE

L

,
.'~

1.BUNURI IMOBILE
1. Terenuri

{\JoIa.se vor declara inclusi,! cele aflate in alte ţări
ADRESA SAU ZONA CATEGORIA ANUL SUPRAFATA

*) DOBÂNDIR/I •
V""':'-OAREA~---I~~... . DE

DE ~IRE
. IlIIfElOZtTM<Ei,

f , ;
------1---r;

~ j ,.,.--.-t--------.
. I-T==~r~-~.~~-~
I ; !

__ f _L ..I. _

I ~ L ~ .J~_. .! .
Categoriile indicate sunt (1) agncol. (2) forestier (3) intravilan, (4) lUCIUapă, (5];.alte ':;C1,,~;r-:J!l{;;(jfe terenun

extra'v'ila[Je. dacă se află in cIrcuitul civil
2.CIădiri

Nota.' se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări
ADRESA SAU ZONA· CATEGORIA ANUL SUPRAFATA

*) DOBÂNDIR/I"
COTA VM.0AREA. -' 7 r,~OE I TITUlAR~*2r
PARTE . rMl?UZABILA 'f rrca'iNffiRE

t . ~ ,-~r;,?TIi1It:..<.F d<>'---Huti"'-----
/00 % ('25, [J·'CJ rJ (val-)Zqf("-c.y vJ .sn~lUÎfJ
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-r~.27 Categomle mdlcate sunt (1) apartament, (2) casă de loculC {3} casă de vacanlă (4) spatII comerGIale /

I
' de productie

.') Pnn familie se intelege sotul/sotia ŞICOP" aflati in intretmerea acesto a
, .2, La !fIular' se menţionează, in cazul bunun/or propm numele propr'elaru .fI (litularul sotul/souar copilul) Iar in cazul bununlor in copropnetate, cota-parte ŞI numele copropnetanlor

II. BUNURI MOBILE
1. Au-lovehicu/e I autoturisme, tractoare, maşini agricole, şaILlp';, iahturi şi alte mijloace
de transport care sUht supuse Înmafficularii, -pcltriviti'egii ------ .--- - - -- - -

NATURA MARCA NR. BUCAŢI ANUL DE MODUL DE
FABRICATIE DOBÂNDIRE

-/
-----,-.--- --_·_--·_·-1

" I-~---=-=-~~1
___ J

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
national sau universal, a căror valoare Însumată depăşeşte 5.000 Euro
Noia: se vor menţiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dacă ete se află sau nu pe teritoriul
României la momentul declarării

DESCRIERE SUMARA ANUL
DOBÂNDIRI/

VALOARE ESTIMATA

I
II -~. __ ._-------------------

I

I

I------:;r-_----=--=---=--~--~---
I<-.._--_._----------

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

NATURA BUNULUI
iNSTRÂINAT

DATA PERSOANA CATRE
iNSTRÂINÂRl1 CARE S·A iNSTRÂINAT

FORMA
iNSTRÂINÂRl1

VALOAREA ~

i ,i -~I~----------~.~ ---------r -- ---,----- --1
~-- - c-==- -=-===F--l------------ -----:- ----- --r~---------1

_________________ 1 1- ._I J



77···· IV. ACTIVE FINANCIARE
.' 1.,Conturi şi depozite bancare, fonduri de investitii forme echivalente de economisire şi

. i investite, inclusiv carduri de credit, dacă valoarea' Î~sumată a tuturor acestora depăşeşte
~ i 5.000 Euro
!- Nota. se vor declara Inclusiv cele aflate in bănCI sau InstJluţll finanCiare din străinătate

f INSTITUŢIA CARE ADMINISTREAZA ŞI I VALUTA DESCHIS IN ' SOLD i VALOARE
, ADRESA ACESTEIA ANUL LA ZI

, I
'1 I,-----------1 I I

f------------ -----'====-t===-======r--~--- --1I - --1 ! -+ 1

I i l I Ir- -- I ----o i---------------[
1---- I - --j--Ţ--- ----------1

1_ ·-----3-----J--_-=-E=_=r-=--=-=:::i
;;; Categoriile indicate sunt (1) Cont curent sau echlvalente (inclusiv card). (2) DepOZIt bancar sau
echivalente, (3) Fonduri de investiţii sau echivalente. Inclusiv fondun priva te de pensII sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior)

VALOARE TOTALA
LAZI

---.------ -----1
--------'--- --- ---1

I

dacă valoarea de piaţă

NUMAR DE
TITLURI I COTA

DE
PARTICIPARE

2. Plasamente, investitii directe şi Împrumuturi acordate,,
Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro
Nota. se vor declara inclusiv investiţiile şi participările În străinătate

EMITENT TITLU I SOCIETATEA IN CARE TIPUL *
PERSOANA ESTE ACTIONAR SAU ASOCIAT I

BENEFICIAR 'DE iMPRUMUT

l=-
~
~---.-

I Il _ _~ _

*) Categoriile Indicate sunt. (1) Hăr1ii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate. obligatiuni). (2) ACţiuni
sau părti sociale În societăţi comerciale, (3) Împrumuturi acorda te În nume personal

3. Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul
a 5.000 Euro pe an:
Nota se vor declara inclusiv cele aflate În străinătate
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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 depăşeşte
5.000 Euro
Nola' se vor declara InclusIV pas/vele financiare acumulare În strălnărate

CREDITOR I CO.NTRACTAT II SCADENT LA VALOARE '~ ~I__I_N_A_N_UL__ ... ~

I j_.f~~~~~~~~~~~~-~~~~~O~~~~~~~'-_-_----------i= ~-i
I --- --I----------------~

--- ----------··1
_.._... -l .. L_ =-=----__.-~~-j

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:" 'SERVICIUL PRESTAT I
NUME, ADRESĂ OBIECTUL

GENERATOR DE
VENIT

VENIT ANUAL
ÎNCASAT

1.1. Titular

(.~.2. Sot/sotie

I ....
I
I 1]cS.E..e~io,._
I

____~_-----_0--

. _1._.. .._

----- .-~-~'--.----- --0----1
I ··----'1

-L----.....-----1
----=--:::r:=-':':"'::--..,....,.-~- I__J:'.'.-:_--_... !

Se exceptează de la declarare cadounle ŞI tralaţÎlle uzuale pnmlle din partea rudelor de gradul I ŞI al II·
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 declara Inclusiv vemlunle provenlre din srrEJlnărare



VENIT ANUAL INCASAT

---"=---t=---- ------- -- '-i

~+ ----- --1
I
j

I
J

-----+- 7b:'~~!G--{1: ··iu--~1
SERVICIUL PRESTAT I

OBIECTUL GENERATOR '
DE VENIT

I SURSA VENITULUI: NUME,
ADRESĂ

CINE A REALIZAT
VENITUL

In. Venituri din salarii~
Lu. Titular

I .... J.Jul~ SîEU/{f}
•fl.2. Sol/soţie

~ ..

1.3. Ca ii

2.Venituri din activităti inde

11.1. Titular I I

~~'~~~~-~-ţ~~----=+-'----~1 .--.-- --1-- ~~ - - _
.' I ~=J....

3.Venituri din cedarea folosintei bunurilor

1.1. Titular - -- -- ----- '.- J. .

1
. 'r-' ..

I
. ___ o

I
I•....:.c.:: -- ----- --- - ___________ 4._. ______ -~~-~-I-=----- -

1.2. Sol/sotie, etc. . . .'-
....
4. Venituri din investitii ~

I -"1.1. Titular I

.... ------- J
1.2. Sol/sotie -------- I

..----. -
.... -
5. Venituri din pensii

1.1. Titular -- =-~....
1.2. Sol/sotie .-=- ;<> ---o....
6. Venituri din activităti aqricole

l U. Titular :~.~ +--~~"... 00 J1...__ . .- ---- ------- --------- -- --

~1.2. Soţ/sotie ~ I
-----_._._. - -- --- .-+- - -- --- - -- - -- J

i .... I
_C-- I,

I 7. Venituri din
._._--~._----- jpremii şi jocuri de noroc,

~_1_..1clitular i =~======ir_='=========-.-" -- --...--.-- ..--..- ..-_.!
1'-- ----00.------- '--"-'--"-"-- I
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8. Venituri din alte surse

f 1.1. Titular

f--""
, 1.2. Sot1sotie
r

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

Data completării:

2, 7. (!) .9.20/0


