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având funcţia detV~ ..ft ' ..~.«:/.. .~ 4 ~
f)./ _ .;{ 41

.: ..,/···_·:····u/>.···"'~···.·· · ,domiciliul
""':.;/ .. ;' . ;-i..- -u-d / ~'f..<.. (î.-:c, ·r'" r ,j ". y', cunoscând prevederile art. 292 din

Codul i.:!hal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere că Împreună cu
familicfN· detin următoarele:. •... .

TITULARUL*MODUL DE
DOBÂNDIRE

COTA VALOAREA
PARTE· IMPOU.BILÂ

ZONA CATEGORIA ANUL StJPRAFA1A COTA VALOAREA MODUL DE TITULARUL *<)
*) DOBÂNDIRII PARTE DE DOBÂNDIRE

IMPOZITARE
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. :;(,.BUNURIIMOBILE
1. Terenuri

Nota: se vor.declara inclusiv cele aflate În alte ţări
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categpriv.~\ indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă;. (5) alte categorii de terenuri
extravill!mlh dacă se află În circuitul civil . .

·~.(fIădiri
N6ta::s~':~OI declara inclusiv cele aflate În alte ţări
·ADREt-.:o."sJ"lJ-ZONA CATEGORIA ANUL SUPRAFATA

'. *) DOBÂNDIRII '

Categpriil.e indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale /
de prodUfie
*1) PrTUia~ilie se Înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi În Întreţinerea acestora .
.,2) 'Ui':'tiWiar" se meatio11fl8ză~În_c.azul bunurilor proprii, numel9 proprietarului (titularul, soţul""'/s"'0'l'tl"'·a'-- _

eOţJilUi)i'flirJn cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilori
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II.BUNURI MOBILE
1. Autavehicule I autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace
de transpo.rt care sunt supuse inmatriculării, potrivit legii

NAtURA MARCA NR. BUCATI ANUL DE
. f' . FABRICATIE

.....";
' .

. - ~'" 2.-»s'urlu"itsdb 'iErrHăO; efEi jf,ţ(ăti" preţivase,- GijLJte.ii, obiecte ..l0 art2 ;: :,,. : "It
colecţi'r{~-e' artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural
natiotiăJ!ilau universal, a căror valoare Însumată depăşeşte 5.000 Euro
Not~: se.iv,jr: menţiona toate bunurile aflate În proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul
Românie'iLc.momentul declarării
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DESCRIERE SUMARA ANUL
DOBÂNDIRII

VALOARE ESTIMATA

. :::~hl~:BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 30(}0 EURO
~,),~!",->., .••. v .••.

FIEC~~§i ŞI BUNURIIMOBILE INSTRAINATE IN ULTIMELE 12 LUNI

NATURA BUNULUI DATA PERSOANA CATRE FORMA VALOAREA
ÎNSTRĂINAT ÎNSTRĂINĂRII CARE S·A ÎNSTRĂINAT ÎNSTRĂINĂRII
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SOLO/VALOARE
LAZI

".~ll'O

IV. ACTIVE FINANCIARE
f. Conturi şi depozite 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''v6r declara inclusiv cele aflate În bănci sau instituţii financiare din străinătate

INSTITUŢIA CARE ADMINISTREAZA ŞI TIPUL * VALUTA DESCHIS IN
ADRESA ACESTEIA ANUL

~~,2..
'U-o I

VALOARE TOTALA
LAZI

NUMAR DE
TITLURI I COTA

DE
PARTICIPARE" '.'ţi

'-li!

I
* Categ~6!iJ!e'indicate sunt: (1) Hârtii de valo..aredeţinute (titluri de stat, certificate, oblig~ţiuni).: (2) Acţiuni
sau păiţi'sf.r::iale În societăţi comerciale; (3) Imprumuturi acordate În nume personal

,
.,-~

* C"!te.~orii/~.indica te sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau
echivc;l61.ltei)'3) Fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri priva te de pensii sau alte sisteme cu
acuniul'i1re.({e vor declara cele aferente anului fiscal anterior)

. [.-'..J i<)

. 2. P'ias'tfinente, 'invesl.ltil dîtectE~';şnrrlprum'otll'h âcofdatE!,-'dacă văi6areade piaTă_ .:r:-~~. _ ' ..... J

Ins'uma;ţf{JatuJuror acestora depaşeşte 5.000 Euro
Nota: se'v declara inclusiv investiţiile şi participă riie În străinătate

p~'T, t:JTTITLU I SOCIETATEA IN CARE TIPUL *
Plii.li$@ 'A ESTE ACTIONAR SAU ASOCIAT I

"''':';;;; .ENEFICIAR 'DE ÎMPRUMUT

. ,
3. Alte 'G dtive producătoare de venituri nete, care În~umate depăşesc echivalentul

. ~.. i.,
a 5.000 :=!Jro pe an:
Nota: se vbr declara inclusiv cele aflate În străinătate
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Debite,.ippteci, ~aranţii emise În beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate În sistem
leasingşi alte asemenea bunuri, 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
';#J :-i} iN ANUL
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valo~IE(k:pe piaţă, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale,
regii-autpnome, companii/societăti nationale sau institutii publice româneşti s.au
străirţe,~,îriclusiv burse, credite, g~ranţii, decontări de cheltuieli, altele decat cele
ale anga,i,torului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 Euro·

, .. i .
CINE A-REALlZAT SURSA VENITU LUI: SERVICIUL PRESTAT I VENIT ANUAL

'·VE'NITUL NUME, ADRESĂ OBIECTUL ÎNCASAT
," GENERA TOR DE"

_.~ - VENIT

1.1. Titular < ~.'
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1.2. Sotls()tie !
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Se c.xfi,~~~aZă de ta declarare cadourile şi Iralaţiile uzuale primite din partea rudelor de ,gradul I şi al II·
lea,
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VII. Venituri ale declarantuJui şi ale membrilor săi de familie,-:-realizatein
JJltimul an fiscal incheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003- 'codui'fi-;cal, ~u

~.'-" ~.: modificările şi eompletările ulterioare) ~~.~
Nota: se vor:declara inclusiv veniturile provenite din străinătate

CINE'A REALIZAT
VENITUL

'.
"

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

DE VENIT

lJ.rJoo

•... 1.•
2. Venitllr'i .din activităti independente n
1.1.Tit~l'arl cr-P \)(" P..li ,L '.L'::Y." /01 te+2---
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3. VeriifufrrTin cedarea folosintei bunurilor ;
1.1.Titjj~;::.f-pA".r:n <" ,'-u.d41;-'fI-A-....~_ 11... ,1.0<:>

'~1ti~ A. ~~lt e....v'4-q,k.p~ .fi.
1.2. Sotiscde, etc, () , / •

~.~~A. /1:1. "P:. .f".n-T;;-::: J 1\,/'hJM.'ad- ~ ..rI.
4. Venit4fJidin investitii ." /

1.2. Sot/sotie-- :~i~~T:::.

1.2. Sot/sotie
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6. Vei1if~rJ'din activităti agricole
.... ;"':

1.1. Titular;'

.;··i".ts,:)1-~... ._ ..

1.2. SotJ.s.otie

.... ;ş~~?:'~!
7. Venituri din premii şi jocuri de noroc

1.1. Titu!ar

1.2. soli!.otie
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8. Venitw'i!Qin alte surse
1.1. Tituiar, - --......
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1.2. Soţl~pţie /'
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1.3. CoplF' /'
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Prezenta declaratie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale,

pentrlI,rrYexactitatea~au caracterul incomplet al datelor menţionate.
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