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DECLARATIE DE AVERE,

C;' - &-9--\~P-Es ~~~ubselnnatul/Subsr.mnata , "\"., , .
avândfuneţia dec;p.N.~\~.~~~la 9~ţ>'\~g.~<J!\..\\"'1.~,.t~.(~..t\=lNW .
..~~~ţ~"D , CNP , domiciliul
~u.CJ..l.~ , cunoscând prevederile art. 292 din
Codul ,lr2nal privind falsul În declaraţii, declar pe propri3 răspundere că împreună cu
familia',;,!.deţin următoarele:

. ,1.BUNURI IMOBILE
1. Terenuri

No~a:se vor declara inclusiv cele affate in alte ţări

'

ADRESA ~ĂlfZONA CATEGORIA 1 A~UL SUPRAF-ATA-I-C01'A VALOAREA MO~UL DE
•.) DOBANDIRII PARTE DE DOBANDIRE

'. . -}-- IMPOZITAREţ~~~~ ....1- !2-a:§b ,{G.~. :. ~7.?}~1l-eco~c..~~e, ~- . ţ" .
~-~--.--~~/;-----+- I -r------ ----+----+-----1---- -..L. ~ __ _L .L I__ _..J ~ ~ .._

Categrriij,e indica te sunt: (1) agricol; (2) fo;esUe!: (3) intravilan. (4) luciu apă: (5) alte categorii de terenuri
extraviJa;nkl.\dacăse află in circuitul civil . .

'2.(iIăd iri
N6td::;~;~~'i,1declara inclusiv cele uflate in alle tări

I ;o""il,,,",;,,,", ""00"'3 .,oenq"","''')AT CO,' T""'OAe'~Ă.' MO~UL DE:-l- TITULARUl-' 2r
____ '. *) _ DOBAN~ __ ~ PAR~pp~,._aILA DOBANDlR~-+. _

~'::'~-"h.+.Ă_ 200G~I~.l(fE:..~~·"'1'"<O<",~~

~-----'-+-1-----+--- -~-------ţ---------------.--~~=~~~-,ţ~--.i -t-~·t.=~~~=-+==~-
":i I----+----~------r--L t:-_ - ţ -r _~----~--L--.......L--=c--~__=L. -.L I__-----

Categ,orfi(e indicate sun!: (1) apartament; (2) casă de locuil; (.3) casil de vacanţă; (4) spaţii comercJale /
de prbdbetie
*1) ptiR.fă'fnilie se inţelege soţul/soţia şi copii aflaţi in intreţinerea aceslora.
";». La:.:"t)tl1lar" se mentionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (fitularul, soţul/soţia,

copi/tii); 'îiidn cazu/ bun~rilor in coproprielate, cota-parte şi numele coproprielarifof;
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URA MARCA NR. BUCAŢI ANUL DE MODUL DE
FABRICATIE DOBÂNDIRE
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II. BUNURI MOBILE
1. Autovehicule I autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace
de transp~.rt care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii

NAT

2. Burlua sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult,
colecţi'i'.!d~'artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural
naţionahJau universal, a căror valoare Însumată depăşeşte 5.000 Euro
Nota: se. v,j( menţiona toate bunurile aflate În proprietate, indifer€'nt dacă ele se află sau nu pe teritoriul
României[" momentul declarării

,-'
\

DESCRIERE SUMARA I At:lUL I VALOARE ESTIMA'fA"lI DOI3ANDIRII: -------1
I . I . n~j

-~=--=t--===-~~~-----tr----~=±=--J~--l
:~ţit(;l.:BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3000 EURO

\',)11'~" _.....

FIEC~~5; ŞI BUNURIIMOBILE INSTRAINATE IN ULTIMELE 12 LUNI

DATA
ÎNSTRĂINĂRII

~..2..~

PERSOANA CATRE
CARE S-A ÎNSTRĂINA T

~~c~
i=6RMA

ÎNSTRĂINĂRII
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VALOAREA
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IV. ACTIVE FINANCIARE-:':::,:,~~.:-iS_- -~ - .-
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi
investite, inclusiv carduri de credit, dacă valoarea Însumat,ăa tuturor acestora depăşeşte
5.000 Eli ro
Nota: se"vor declara inclusiv cele aflate În bănci sau instituţii financiam din străinătate

* C~te~'âriil!f. indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau
echiv~)~'!\le:Y3) Fonduri de Investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri priva te de pensii sau alte sisteme cu
acimiLltiire /<'e vor declara cele aferente anului fiscal anterior)

. ~.:,U:\.~

2, PIâ.~~~,tItente,'investiţii directe şi imprumuturi acordlate, dacă valoarea de piaţă
Însuma~,iVatuţuror acestora depăşeşte 5.000 Euro
Nota. se'vo'r declara inclusiv investiţiile şi participă riie În străinătate

SM..'. '.t. ~t:J.TTITLU1 SOCIE ATEAIN CARE TIPUL_1 NUMARO.---nw:OARETOT ALA I
PE~'S0.AAA ESTE ACŢIONAR SAU ASOCIAT I TITLURI I COTA I . LA ZI

:!-/~ENEFICIAR DE ÎMPRUMUT DE ţ
:"U -.-------f-- PARTICIPARE _

:,!'ii ----f-------+---- ~

----- ------- --------+----------_.:....:...)
~.. .--~----~--.--c------JÎ:

~ ..' --------1-.------1-. _ ~----- ..-._-----.
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L---;:r C<Jte9~6;;iJ~'indica te sunt: (1) Hârtii de valoar;:;deţinute (titiUrid~li, certificate, obligqţiuni): (2) Acţiuni J
sau paiţi:::,'~riale În societaţi comerciale; (3) Împrumuturi acordate În nume personal ' .

INSTITUŢIACARE ADMINISTREAZA ŞI TIPUL*) VALUTA DESCHIS IN SOLO I VALOARE
ADRESA ACESTEIA ANUL LAZI
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3. Alte;'~,Ctive producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc ech~valentul
.. "',",.1 ",

a 5.000 2fJro pe an:
,"lata: se.yhr declara inc!usiv cele ai/ale În străinătate
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VENIT ANUAL
ÎNCASAT

.----.=:.- - V. DATORii .-. -----.- ---
Debite, ipoteci, ]aranţii emis€: În beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate În sistem
leasing' şi 'alte asemenea bunuri, dacă valoarea insurnată a tuturor acestora depăşeşte
5.000 Euro··
Nota: se. vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate În strămătate
-- CREDITOR CONTRACTAT SC)l,DENT LA

~

VALOARE '1
---~: ÎN ANUL 1,. ~.;/

-- Iu...
I

i{~'l I

ft.~::;, i
, ;'1' . I'J j------ Ţ----_. I

______ 0- ---i i
I

,'!VI~Cadburi, servicii sat! avantaje primite gratuit sau subventionate fată de
vaI6aH;;;': ,depiată, din partea unor persoane, organizatii, socielăti comer~iale,
regii ~a~i~lnome, 'companiiisocietăţi-naţ~onale sau instituţii publice- ~omiineşti sau
străine't-rDclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decat cele
ale anga.i;toruiui, a căror valoare individuală depăşeşte 500 Euro'

! -

,CINE 1>.' RE"'ZAT I SURSA VEN'TULY', jSERVICIUL PRESTAT f i

~

-VENITUL I N.UME, ADRESA OBIECTUL I

" . - GENERATOR DE I
." VENIT ~1.1.~:=---' ~~'~i- ~~~G--- .2-"l>.lQ';to 'ro,-{

~~' . \ ~~ ?I>\~ Co~~~ :1 -~:&\J-\V~' ,(O DG~~\11)~ I~~~-~--- ~--t-:"'-_''':''----i
1.2. SOU~ -'_-----L-_~ ~I_ '. , ._1E:'Sf" s;:I.""...I:..! .A:),?, ~Ik ~~ 3<, .4<32.1

tG::~~'-_C =i~-- o 'j
Se pXC;fP/#ază de ia declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi aii/-

lea.
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--o .-VII:-Venifuriaie declarantului şi ale-membrilor săi de familie, realizate În
. ultimul an fiscal incheiat (potrivit arţ. 41 din Legea nr. 571/2003- Codul fiscal, cu
modificările şi eor.npletărileulterioare)
Nota: se vor dectara inclusiv veniturile provenite din străinătate

CINE A REALIZAT
VEr~I'rUL

:.,-

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

DE VENIT
1. Venituri JI~nsalarii

1.1.Titul;l
r-, -

J' 1
.;....;.e...

'J r':,"
1.2. Sot/s~:e

1.3. Copii :__
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'1.2. SQt/sotie

7. Venituri din premii şi jocuri de noroc

1.1.Titu!ar

1--:'.. "1.)$1;)1

1.2. Sot{sotie

",<H-c:
~:' O"

5. Veni.tuJidin pensii

1.1.Tit~{~~J

1.2. Sot/sotie
}--

6. Ve'1iţ\iifdin activităti agricole

1-.!.:.1. Titul.?~;'

1.2. Soţ;~otie
:~'ilP
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.;.~!~.:'.
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1.2. Sot!.~

18. Venituri,din alte surse

1.1.Titu

, , ':,'it'j'"~'
Preil.enta declaratie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale,

J . ,

pentrd)hexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării: Semnătura:
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