
• .' ,--o . ,,. ••• ~ t: ;.OECLARATIE DE AVERE
o o ,

/1/ A4-r!-u ;; @c-7U' USUbsemnatUI/S~b~H~'\ a o ••••••••••••• "'(2." ,../')" '" ,
având funcţia de CP '" , la G;.t.f .
......./1.; -rJ ··i··o-:-·· , CNP '" , domiciliul
.... .(~~.~ , cunoscând prevederile art. 292 din
CodlJI~penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere că Împreună cu
familia*1) deţin următoarele:

1.BUNURI IMOBILE
1. Terenuri

Nota: se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări
E 'C~TE

r
Categoriile indica te 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 ţă"ri

Categoriile indicatf) 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.

------"-1-L~a_$tuJar.::_se_menţio(.Jează,Jr.J-cazuLhu(.Jucilol_pt:opd~ o OLtme1epropeietamluio-(titularul,.soţullsgţia,-----
copilul), iar În cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.



II. BUNURI MOBILE
1.Autovehicule I autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace
de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

., .•.~.... '. ,,, .

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

r

III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3000 EURO
FIECARE, ŞI BUNURIIMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
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* Calegoriile indicale sunt: (1) Conl curenl sau echivalenle (inclusiv card); (2) Depozil bancar sau
echivalenle; (3) Fonduri de invesliţii sau echivalenle, inclusiv fonduri privale de pensii sau alle sisleme cu

"{-. r",%i~"-" acu;:;:;uf,:;re (se vor declara C'Oi!eaferenle anuluifiscâl-anteFi()r),~ . .--- ~- .
."' . . -~ . -- ..

* Calegoriile indica le sunt: (1) Hârtii de valoare deţinule (Iitluri de slal, certifica le, obligaţiuni); (2) Acţiuni
sau părţi sociale În socielăţi comerciale; (3) Împrumuluri acorda le În nume personal

3. Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul
a 5.000 Euro pe an:
Nola: se vor declara inclusiv cele aflale În străinălale

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

R·· N;rR~G_.~..-~"
INt~.N.J:!

-...__. ·Vr.-GaUOllrr,-SblVidi sau avantaje primite gratuit sau subventionate la-ea de
valoarea de piaţă, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale,
regii autonome. companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau
străine. inclusiv burse, credite, garantii, decontări de cheltuieli, altele decat cele

.ale angajatorului, a căror valoare indiv'iduală depăşeşte 500 Euro· .

1.1. Titular

1.2. Sot/sotie

1.3. Copii

Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al ,,-
lea.

_._-----_._----------_._------ ----------------------- ----
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..
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În

r.· - ultimul anfiscal Înclieiatipotrivit·art. 41 din Legea nr. 571/2003- Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare)
Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate

1.2. Sot/sotie

1.3. Copii

.... i I I -

3.,yeniţUli djn i:.C:!.cja~ea·fQIc;işint~i.b4nu~jlqr;i 'i;''''''''::; ''', ",f,{': ,,,,"";,,'0" '",:', . , ;', ' ,:",~t'o',:,;,JL::-",:,', iC"-
' ',\

, ~
1.1. Titular '"

.... /
1.2. Sot/sotie, etc. /
.... // - /

4)lEinituriairi invesţitii~ .. ~~-;.

,. ",; ::j/" . ',' 'o'."',,; ," ,.~. ' . " :~".;i ,",. 'i:'!ţ"''''~f:'

1.1. Titular /
( .---- ,....
~ ~

1.2 . Sot/sotie

....
,:Ş.''Y'I,nilllr,Ldii:i Rensii [j'mf";1": '''',0X~~':rştJl;;:;~;'·_,"' , ji;( '''?'Jt ~!V·.:W.":· '~",: ,,"i ~/:!!-;::,i~'1l\',,':",•',{p',:' '" '" .,.,<.' :''',cI ;'0";'. ~"' ,l~',',,"".:,,',•..••..

1.1. Titular .
.... )
1.2. Sot/sotie /'
.... /

<§}.•'\Iei'ilt,\lri;;dji'(ac.tivjJâtijiâ9ti'co Ie~'1i71c'f~iE;)~~::1H~,,·;,", ;;i; :~..j);i'''; #!-2;,., . ::,.;,t il~;'it:·',,,,,,',: ~;"""o:;'

1.1. Titular ./
./

.... /
Sot/sotie

( ""

1.2 .

....
a:fi~lnltbJ:U!~TnJi"rrffgniii:r.ş:i~i~~~ii~~~~r~~it..~flfJ"~1t~'1t~t'1i&t~~~li~~~«I\f.fir~Hi1~~f~{t~i~~~~~~~ţ~

1.1. Titular
,

'"

.... ./
1.2. Sot/sotie /
.... \... -
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!f,Yenitur'i;t1in alte 5 urse-- '

1.1 Ţituiar·

-:.:..:.,

1.2. Soţ1p21!e
-r:;::o.,.: .

....

".-:..:...: __._----

_-~·-.;··ol-.-- -... .~: .' -,:,,'
~'''''..' '.' ~

:~·,lih.t'·" .. . ..._ ..

Pre-ie'nta declaratie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale,
pentn[,J~'exactitatea ~au caracterul incomplet al datelor menţionate.
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