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DECLARA TIE-DE AVERE,

S~bselnnatul/Subsemnata .t!I1:?I1:.!.<V!ff!Y.II!(H/.~.r$/f4.~/~1: ,
având funcţia de tl?!'!.5. /.t.Uflf. , la ~ !?I{.U,/ It: f?!.l1: .
/v/lIN.lţ (~(/Ij..tI. /.. ..411ţ,1!Iff:f.rl. CNP , domiciliul
........... :./ , cunoscând prevederile art. 292 din
Codul ,Ir.:!halprivind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere că Împreună cu
familia',;! deţin următoarele:

TITULARUL *

.LI

. ,.!,.BUNURIIMOBILE
1. Terenuri

No~a:se vor.declara inclusiv cele aflate În alte ţări
~j)RESP:·SĂU.ZONA CATEGORIA ANUL SUPRAFATA COTA VALOAREA MODUL DE TITULARUL *I " ,*) DOBÂNDIRII • PARTE DE DOBÂNDIRE
c .._ ..__._._.'-_ IMPOZITARE
I ," '

r~ţt?-o/~~!1

• ~. ~"L ••••• =,~/~·.....-=-'-.-~-- -

---.--~:;:.,-/. .
. . ~ • :.J: .~: .'

i .[---~.~~
l~---.~~

Ca(egrriil.~ indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri
extraviJJ:;nlch\dacă se află În circuitul civil '.

\2.filădiri
N6ta:·sENr.,/ declara inclusiv cele aflate În alte tări

I ,ADRE~i,'ţ,'. IilFzONA CATEGORIA ANUL' SUPRAFATA COTA VALOAREA MODUL DE
'. . *) DOBÂNDIRII 'PARTE' IMPOlt'.BILÂ DOBÂNDIRE

~&A- !l5~
~ ~ ~
~J. tI?HN&4:$ j

flfk' r:JIJIf
tu ~. l

4

Cat~g,or,q.Efindicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale /
de ţJrOOfJctle
*1) P[f'r.i.f'a7niliese Înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi În Întreţinerea ecestora.
,,2). -La .:·'tl/Viar" se mentionează, În cazul bunuritor proprii, numel9 proprietarului (titularul, soţul/soţia,

~_ copiliii)i -'fiii'.ÎD.cazuLbun~dlor În cooroprietate, cota-parte şi numele coproprietar_ilo_n_;~~~~~~

1



.. ,... ..- ----.

Il.BUNURI MOBILE
1. Autovehicule f autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace
de transpo,rt care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

NA"j'URA MARCA NR. BUCAŢI ANUL DE MODUL DE
, FABRICATIE DOBÂNDIRE

:14' /;/r;{ tf3'tJf5 / C!/I/~/;Oţ1A4'T1/RflJ'I/l1( IJ />v j(Jlt::J,{'
,.

~//'- II- 1;·- -- /r-,..-{( .•.. - ..- L"./J ~/ C- "" - ~ . -
, ,. ,~,

r--~ '.,

~_.....:._-~-.~:~,:

.-,.,}/,.,1',/ "
f---. .'

L.___. ' ~- . ,:,.

"i ./

••• " .: '~b -'" r!,i}wlu(,j'.· tlt:>b -roi'iu'ii' jg- ;'fitit~ie::-jJrepi:ji:i~ti, biJ llh::'rii: obiecte de- aha "şTCil:;"cull: - -':
colecţii'~d'9' artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural
nationâlJ"'Jauuniversal, a căror valoare Însumată depăşeşte 5.000 Euro
Nota: se,v,jr. menţiona toate bunurile aflate În proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul
R0mânie-I~L-cJTiorTientul declarării

r=- DESCRIERE SUMARA ANUL VALOARE ESTIMATA
DOBÂNDJRII

..
..

---- . --

.. ---.~:-,(:'.'-.
, . .. '

"
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} ,' ..

=. ,

,

-- • l.", ,,;.,

it;llt~i(BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 30GO EURO
;''),'11-':::'''' _ 'J _

FIECAg§; ŞI BUNURIIMOBILE INSTRAINATE IN ULTIMELE 12 LUNI
,..l( (.

NATURA BUNULUI
ÎNSTRĂINAT

--~!.~~. ~
,'"

'j , ~r

DATA PERSOANA CATRE FORMA VALOAREA
ÎNSTRĂINĂRII CARE S-A ÎNSTRĂINAT ÎNSTRĂINĂRII

.1J-JM -;/();, ,t jJ f) / ,C;uJ 77N~

2



.;~~:

'''~'''''''~''''''''''''''''''';;;''''''''~''''''''''",- =:.-"",,' - ---~
IV. ACTIVE FINANCIARE

1: Contur~ şi dep(l.zite bancare, fondurC de investiţii, forme echivalente de economisire şi
investite, inclusiv carduri de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte
5.000'Eliro
Nota: se' vor declara inclusiv cele at/ate În bănci sau instituţii financiare din străinătate

~
• Cate.~oriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau
echiv"!le!lte;!,'3) Fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri priva te de pensii sau alte sisteme cu
aci.Jniu,'(j;'reAe vor declara cele aferente anului fiscal anterior)

, t:J;')

INSTITUŢIA CARE ADMINISTREAZA ŞI TIPUL*! VALUTA DESCHIS IN SOLO I VALOARE
ADRESA ACESTEIA ANUL LAZI

.,
-

. , "- .

I ,130'
1:/ "/i.
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.....,.
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.:.~.. ~ ~..:u--.<.·; ·;~·l~+:~:~J';'-;e.:·~i"-~i:;if;~~ti.fi1r.d~Gt~l;,;jn~pi"unLu..:-~~ţ\i~·~i· d:âcd··.JăjGarc~ dfr"p't3t~-c......;..;..7u.dr"':
.. r:-;,j ,. ' ,

însuma:ţ.wa tuJuror acestora depăşeşte 5.000 Euro
Nota: se'vcir declara inclusiv investiţiile şi participările În străinătate

Categpnj!f~ mdlcate sunt. (1) HartII de valoare deţmute (tit/un de stat, certificate, obllgqţlUnI), (2) AcţIUni
sau părţi'&f','iale În societăţi comerciale; (3) Împrumuturi acordate În nume personal ' .

EMITfENT TITLU I SOCIETA TEA IN CARE T1PUL*! NUMAR DE VALOARE TOTALA
PE~:s6iq1}A ESTE ACŢ10t:!AR SAU ASOCIAT I TITLURI I COT A LAZI

'ipENEFICIAR DE IMPRUMUT DE
· ~'\."~ PARTICIPARE

J.ffffFeEl·
..

Ilt 114Jl;J 4 .f/) ", ".( J;~
je- l!;!!; ~,t9/v/jJ/1-1/ 1/ 5/?A ,t /~c1h /1 t'/CJ~ »:l

-r,
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e--- -,
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;; ;:'l:~i/~;\
.,~~i::.;; ,.. ___ o .J

.-) · ':1 ~ "'I~;. . .. . . ...

3. Alte 'eOtive producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echJvalentul
. ~ 1·

a 5.000 ~pro pe an:
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate În străinătate.... ~

W~ •••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••• ~ •••• ~ ••••• ~ •
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'v; DATOR)I ;.;~=-- "'oi -"0-- ~~ -"!--'~_-"00':::: -, , , ---

Debite,ipoteci, garanţii emise În beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate În sistem
leasing şi 'alte c;semeneabunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte
5.000 Euro',
Nota: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate În străinătate

CREDITOR CONTRACTAT SCADENT LA VALOARE,
, I .~ iN ANUL;'-

g#tt11~N#ICt9~vffc fI/li! ,,/iJ /.j- ,ftJ ?7t7't?' j/f /7 tP
r-
i(~·,J

I~.~l
.. 1 T.
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,----,j- .. - ,
• .1

.. ~::1 ~:
.", I ;. . ~

"', _;: • ··-!}fbc.-a_dOIJr~~""!V~i}.~f:~_~)ţ,1r;.tai~E~i.t!'~Jl!:~~t!Jl!.~J~_su.~v:""en!i?J]%~4t?t~F~~••...._~'~",
val0c,:rE(~.pe piaţa, dm partea unor persoane, organizaţII, socletaţl comerclale,
regii -autonome, com.pani-i/societăţi naţionale sau instituţii plJblice româneşti sau
străine~l~clusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decat cele
ale anga.;~torului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 Euro'

". " .

.~

Se exq,~~i#ază de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de ,9radul I şi al II·
lea.

CINE A REALIZAT SURSA VENITULUI: SERVICIUL PRESTAT I VENIT ANUAL
VENITUL NUME, ADRESĂ OBIECTUL [NCASAT

,
GENERATOR DE,

.-- .- VENIT

1.1. Titular -

.... .. -
1.2. SoUsotie ,

".... : ",. '

'i, ,. :

1.3. cripil:~i
;:L:~r.
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~':""''''''''''''''------'''-''-'°Vll.Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În
-- ~ - .~~,,-ui~1an-fiscalîncheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003- Codul fiscal, cu

---."~,,,:,.~~-:-modific-ărileşi completările ulterioare)
Nota: se vor 'declara inclusiv veniturile provenite din străinătate

" ~

SURSA VENITULUI: NUME, SERVICIUL PRESTAT / VENIT ANUAL INCASAT
ADRESĂ OBIECTUL GENERATOR

DE VENIT

\ - c .•

CINE A REALIZAT
VEN(rUL

.... \ "- I .- . , 1-' . "-"'0 '"..' ..

3, Venirufi~()in cedarea folosintei bunurilor

'VY~~/Â/~N1,1. T1tua

7I41!dlfj"riCl!;J~/;'(J el! II.A/t1/Î.5; 11-- !N'CI·/I,4/Et?fE 11-6/~t/ ~
1,2, SoUşclie, etc .

J

.... • _' •. <-

4, Veniţ4!:.iiQininvestitii ,

1.1. Titular
1--•

.... ..
__ o •

1,2. SoUsotie
f-- :",;Jt"( . --

....
-

5. VenîtliJi di n pensii
•• ~o·. [

1.1. Titular'
• :.;;.: 'A

.... : ..t~.s·(: i.l..
'1.2. Sot/sotie

"-" . .
.... \i~ţ~f;j

~, .'''~..
6, Vel]inii'J"din activităti agricole

":' ";" ';.

f-U,TitulK'
, ,-.'-.

.... " '1î~':J1

1.2. Sot/s.otie

.... ~~f·:~.~j?'ţ~. ~.-...

7, Venjtl.l~i din premii şi jocuri de noroc

1,1. Titu!ar

":.: .. .;;;3'...

1.2. S6tJ'tcitle -- - -- - -
f-' o •

~.'UP.... '"
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:: .l!i· = .
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. ;'.;'t.;(i~:
; ~.'"-;. ."'
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• (-il!, .
; ." . - ""
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Pre'l.enta declaratie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale,
pentn(ihexactitatea ~au caracterul incomplet al datelor menţionate.

" .

, Data COrT: rJletării: '.' '. -
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Semnătura:


