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Subsemnatul/Subsemnata .tfJl.(~1.~I/..~../.'?1.~(, , , ,
având functia de C.OdJ;: ~/~«<;:(/f.i(I!!ţ .. , la ("':"~.~~~:.~~ ~e.:::~/!.":.~:?:~ .
r.?"!r./.;c,~;~/~~~<.1J.<.(r::~,f.(J/:: , CNP , domiciliul
'" t3V(v.'1.?:':1r.? .. : , cunoscând prevederile art. 292 din
Codul penal privind falsul în declaraţii, 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

Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află În circuitul civil

2.CIădiri
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări. .

Categoriile indica te sunt: (1) apartament; (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 (2[QfJJll, numeje---RfQ.prk;1aruiuLjtituiarul soţul/soţia
copilul), iar În cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
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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
naţional sau universal, a căror valoare Însumată depăşeşte 5.000 Euro
Nota: se vor menţiona toate bunurile aflate În proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul
României la momentul declarării

·'-OESG.,RIERE S\.[MARA

III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3000 EURO
FIECARE, ŞI BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
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IV. ACTIVE FINANCIARE
1. 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 vor declara inclusiv cele aflate În bănci sau instituţii financiare din străinătate

HI -,
:~

2b?o?- .

* Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau
echivalente; (3) Fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele--aferente--anulu! riscal anterior) ;._.~+-r,~_ ._--~."- -

2. Plasamente, investiţii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea -de piaţă
Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările În străinătate

,E-M[Tţ;~f", - ~~~/~~
~~.

* Categoriile indica te sunt: (1) Hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) Acţiuni
sau părţi 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 ce e aflate În străinătate

•••••••••••• 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,

"'" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ••••••••••••••••••••••• ,

....................................................................
• 01. II •••••••••• II' 11 •••• 1 •• II' II •••••••••• 1 ••••
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." .- - ;--;··"vf.-Cami6d,'ser9lj-âf ~1ilh:Walltaje primite gratuit sau &'-lbve:lţio;1<:fs faţii ~
valoarea de piată, din partea unor persoane, organizatii, societăti comerciale,
regii autonome, 'companii/societăţi naţionale sau instituţii publice ~omâneşti sau
străine, inclusiv burse, credite, garantii, decontări de cheltuieli, altele decat cele
ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 Euro'

1.1. Titular

1.2.SoUsotie

1.3. Copii

Se exceplează de la declarare cadourile şi Iralaţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-
lea.

4



••
t '

VII. Venitul'i 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 completări le ulterioare)
Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate

:CIN..E~>A.R.E•.Al.1Z~~.T· 'SU.RSA'VE.NITULlil:. N.U.~<,~,' s.EIW.,el!JL PRESTAT~r VI;NIT'ANU.~L INCASAT
. \lENITlJl!: ..j;;;J '. ADRESĂ ",.,1 C'):UL GENERATOR'i"" ;.Ji" "

J. ',' ';,;:~;' ,," . ~ ;;."\,~ ., ". ,;<1:,,, ~i:-f·~< ·>?li· . ,DEVENIT'''''' c~~:<;.,.o:· .
1','Ve.ni,tujillinSal ..;",rt ····:··":~···:;'t~,.':i ..ţ.ţ .. ·. -'',2" : .. :", ·'·".,i ..•'lt ..'~·'j.,,_-.

1.1, Titular
rfir-iJFIC /. i17~,.1 (/'1/",. Jidilv f'T'i<?ltfT id~.ţf/",hA/Y/' Jvfţ{1t..:/l 46'· dO"' ~ w/

1.2. SoUsotie
{Af-4tll( /1tJd/1

1.3. Copii

<'
1.1. Titular

4. Vel1ituri din illyel:!titii ' ;~i;~'."7tt~,""·.".'<j.,

1.1. Titular

1.2. SoUsotie, etc.

1.2. SoUsotie

\
2.Ve rii,(uii .Ciif1,.activjfătiJr:It:1ilp~îideiÎte>1::I.'!~!i":?~'~\"<?-4~-i-,~tf;,:/::,·:~ţ~~..Ii;,>",· .• , J";;'A,"·:;.,f~ "i~Y;'S';·':~",h
1.1, Titular \

\
--'0 :~cs.?.t:!~Ofle.::.:.==_- '-:.. - ~~;~; -=::>. ~ _-;"I-~':::;' ~-:;;;,:·;:-,,:-,::~~'-·-r-=';···~; ~-'..~>~'',:..1

~31<'veniţU'r'i ili n ~e:.dar~,~ folSjliritej"b, uii'\lri IQr·'~'tAr:i?~;i'tr:,:gj;/;lţ!;;'.J;~12~ ;';1"" . ',,j!: . ",i'C;:;\l.- tg1i;i •.i >J'Ol";,
1.1. Titular '\

'\
'\
'\

.'\f?~.<".,.:.,,- ·;·).C,
'\

'\.
1.2. SoUsoţie '\.

"" '\.
5:-Venituri diri'pE\nsii... ~:YY:~'U",-f,':':,"Di:~ff!!""~,''1' X

'\
'\
'\
\

1.2. SoUsotie

•.:6';t'lll ~ riitij'rMi n:~a~c!jMrfătii!W1icol e't;~j~~î:jo,'ii~;~%~;;j~~",~~~~{;'~:i,,~~'.r.'i'".•., ti. ;\Y.tl,~!, ··~~·;;;·;Jţ~i.~fi"i'···y:rai·;
1.1. Titular '\

'\
'"

.... '\
':~1{N!ll!ifCiij!}tai iYp,!!l:riiU~' tfjg;§tjÎji[cj!l2Mif,~e:'~$f~~~~~"3I!~;:§~;~±:;~;ţ~$':~'i;~\"e~~•.,'\i'11i!Jrj,:.;;i,,'~~j

1.1. Titular \

\
1.2. SoUsotie \.
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8. Venituri,,(fin alte 5 urse

1.1. Tituiarr
$/--I)uil, IMri-----~

1.2. Soţl~~!i_e__

1.3. Copli"
",::

'7;.o:rJ. -

.;i(;:';,
Prez8'nta declaratie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale,

pentrdJtYexactitatea ~au caracterul incomplet al datelor menţionate.
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