
DECLARA TIE DE AVERE,
~ '/Oy, II ,iU/o
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SUbsemnatul/SubQmnata ./jtj/c;f.:-Y.~1ljU.9····E.&f;:Y ..:~.,
~.v~n.~.f~.~~ti~.d.~:~~ ~~.·.·.·l~·.·.·.·.·"CNI~.~:.' ~~' '.~'~.'.' '.','d'~~'i'~iliu'l
.............................................................. , cunoscând prevederile art. 292 din
Codul' penal privind falsul În declaratii, declar pe propria răspundere că Împreună cu
familia*1) detin următoarele:

1.BUNURI IMOBILE
1. Terenuri

Nota: se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări

...- -

ă de vacanţă; (4) spaţii comerciale r--;;/~

soţul/soţia,

~ ~'1L
('l

"J\ 8'
Categoriile indica e sunt: (1) apartament;' (2/'ti..8s- . e'

______ de producţie
*1) Prin familie se inţelege soţul/soţia şi copii aflaţi În Întreţinerea acestora.
;,2) La "titular" se menţionează, În cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul,

copilul), iar În cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor .
.-- :-- _. - ~-
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II.BUNURI MOBILE
1. Autovehicule I autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi :>i alte mijloace
de trânsp~rt Câie sunt supuse inmatriculării, potrivit legii

2. Bunuf,i. sllb formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult,
colecţ'ii"de' artă şi numismatică, obiecte careJac parte din patrimoniul cultural
naţional''';'au universa1, a căror valoare Însumată depăşeşte 5.000 Euro
{\fota: sev,j( menţiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dElcă ele se află sau nu pe teritoriul
României Li" momentul declarării

r----.---. ---.' DESCRIERE SUMARA-- -----. r A~UL--J-VALOARE ESTIMATA I
.:. . r' i DOBANDiR!1

~~ ~~ __.~-tt-oud· ,~~~=--1Y~~~~--~~=3bt---~-------_..---'--:·~..~-·-ftl7]--~ -1:3...--t-~-~~;:-.(-:==----.--. -------~~l~=·_·==±--·=:--=--=-1
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..-.--'4d:-.------------____ _~ __.J.. ,
:~:ll{~(BUNURI MOBILE, t:: CĂ~OR VA.LOARE DEPĂŞEŞTE 30GO EURO

FIECA'RE,ŞI BUNURIIMOBILE INSTRAINATE IN ULTIMELE 12 LUNI
"" ~~~:I .

. .~(.
NATURA BUNULUI

ÎNSTRĂINAT.

I ~~:- ... __

~ DATA --PERSOANA CATRE- FORMA
ÎNSTRĂINĂRII C~_RE_S_-A_ÎNSTR.A!NAT ÎNST_R_Ă_IN_Ă_RII

VALOAREAI
J
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IV. ACTIVE FINANCIARE
1. Conturi şidepozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi
investite, inclusiv carduri de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte
5.000 'Euro
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in bănci sau instituţii financiare din străinătate

INSTITUŢIA CARE ADMINISTREAZA ŞI TIPUL*J VALUTA DESCHIS IN SOLD l VALOAR:=:J
ADRESA ACESTEIA ANUL LAZI
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*) C~t~~9riile, indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv ci;lrd); (2) Depozit bancar sau
echivc;:rf.,iteij'3) Fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri priva te de pensii sau alle sisteme cu
acunlq19re (, e vor declara cele aferente anulUI flscal rlntenor)

. :.;-:J ;'.)

2. Plâ~s~htente,' investiţii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă
însumaW:a tuJuror acestora'depă'şeşte 5.000 Euro
Nola, se voi' declara inclUSIVinvestIţIIle şi (Jartlcipănle in strămătate

~

e;.MIT~~T TITLU l SOCIETATEA IN CARE I-T-I-PU-L-*~)-r--N-U-M~A-R--D-E-l VALOARE TOTALl
PE~S0~A ESTE ACŢIO,:!AR SAU ASOCIAT l L TITLURI l COTA l' LA ZI

" :EENEFICIAR DE IMPRUMUT ,__1PA~~~PARE I ---;
'/'1 '. I J' il!

f---, ,;~-- --,'--- -, ----j---'l--------. i
I " 1, I~ '~-'---'------+---t--~+_~~~~=:-_r-.--=-1

"i 1: I i;:~~Wt·/:;. ---,-~r---------r------~----i-·-·------·-----l
- ':;;'-r~,: --t---~--,-----+--.-,.,----~

L:>.---,',-,-"'./{ , ,_.L- ! .... "I----..-----,J
*, Categ:6li!7~'indica te sunt: (1) Hârtii de valoare deţinute(titiuri de stat, certificate, obligaţiu"i): (2) A-=ţiuni
sau părţ;:~,iale in societăţi comerciale; (3) Împrumuturi acordale in nume personal ' '

3. Alte 'G,Ctiveproducătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echJvalentul
a 5.000 :2~rope an:

. \ ~
Nota: se.,vor declara inclusiv cele aflate În străinătate
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---=---v. DATORII .- ..
Debite,ippteci, garanţii emise În beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate 'in sistem
leasing şi alte zsemenea bunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte
5.000Euro '
Nota: se· vor deciara inclusiv pasivele financiare acumulate În străinătate

CREDITOR CONTRACTAT SCADENT LA VALOARE
",.,' ÎN ANUL

.---~+-:_'r-~---~-t I_____ ~ ---J

. :~".'{ ~:.:
.il: . ~,.=Y';, Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de

vaI6a.N~. pe piaţă, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale,
regii -aut~mome, companiifsocietăti nationale sau -institutii publice româneşti sau
străirle~_.\rjclusiv burse, credite, g~ranţii, decontări de c1~eltuieli, altele decat cele
ale anga,i;torului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 Euro' .

"' " .

1.1. Titu!ar

CINE-A REALIZAT
VE,'NITUL

SURSA YENITULUI: SERVICIUL PRESTAT fT-Vi~NIT ANUAli
NUME, ADRESĂ OBIECTUL I ÎNCASAŢ I

GENERATOR DE

-~-----t-----. VENIT:::_~. t==~.-c--j
.---~---------L_-,-..--,---.-----L-.- .....,-...--~

1.2. SoUsotie 1 Iiir-J-~" -~r----+---------r---------'
~~;+--~---l----"---~---+--' -.-.---1
tI1,~,C~__P_\;:~I--~, ---~t-__--__·__-----.II·-------_ -'-j; ;";:,~r:

.• .. '-'.-;. . ?l

... . .....
Se eX(;I'tP/tHJzăde la declarare cadourile şi tratiJţiiie uzuala primile din par/ea rudelor de .ilraduJ I şi al li·

lea.
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VII. Venituri ale detlarantului şi a"remembrilor săi de familie, realizate În
ultimul an fiscal Încheial(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, cu
modificările şi completări le ulterioare)
Nota: se vor dectara inclusiv veniturile provenite din străinătate

;. .;

SURSA VENITULUI: NUME, SERViCIUL PRESTATII VENIT-ANUAL INCASA-Ţl
ADRESĂ OBIECTUL GENERATOR I

DE VENIT :~.'
1. Venituri,d,lnsalarii
1.1. Titula{
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1.:2,Soţ/soţi,e ---------J---.------,L------.----l

-\ ~--------.-l_------·-~----------·-·-i
3, Ve~tt;~l~/;lncedarea folosin.1E!.~bunuri~_ ------- 1 ---...:------1
1,1.:2.'.tul.ar.:... =T - -----~ ..=c------.----L----- ...-----j
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SOV'~f~.'.~ ;---,---T~_==_-~=~--~,=-~ ~~
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5, Venit~ri~in P~I . -,-' -------. I .---- I
1 1 TOt! d Iii
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I 6. Ve'1it~irj.·dinacTiVitătagricole------~l-·----· -·--I-=--_-_-_-~_-=-~=_~
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...I CINEA REALIZAT
VEIJl'ruL
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Pre~.c;'ta declaratie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale,
pentn;:'fr.h~xactitatea ~au.-Earacterul incomplet al datelor menţionate.
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