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DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatu!l~eolli~::rra I{f?~~.fJ.tJ~~ .
având funcţia de ... C().N..S(-?f'f2~, 13,., . ...q:rn. ;6~>,

CNP ...Az. 5" ••. <"'4 ,0," /,'" domlc'l II
&0 ~').; .:·.~,!~:Jtl.?·;~n·~sci:.n·d' ~re\l~derlle' art' 292 I~Lin

Codul p~naf priVind falsul În declaratii, declar pe propr;a răspundere că împreună cu
famili;:r" 1) detin următoarele.



I

I
I-_.- ----.... -.- ..;. _." '" .•.

1--- ----

Ir
I
f

I
I
I~ \.._~_~.;-....L.I'. _ '"o - •• ~

IL BUt-4URIMOBILE
1. Autovehicule I autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iah'uri şi alte mijloace
de transport care sunt supuse înrnatriculării, potrivit legii
r --NATURA --- MARCA-- -;-NR. BUCAŢI---ANUL DC-I - MODULDE --,
1_, . _. ._~___ __'_._ . ! FA8R1CAŢI~ 008ĂNDIRE __

! ~}<Îli.<. (2.IB L-o 4 '.2-v-v3 ~~;.
! .__ __:. _. --- --- ~ __ C--.

2. Buriut,'· sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult,
colecţii~d~ artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural
naţional'y:au universal, a căror valoare Însumată depăşeşte 5.000 Euro
Nota sa V'i( menţiona toale bunurile aflate În pmprietate. indiferent dacii ele se află sau ni, pe ten/onul
f~omân:el fi' momentul declC'rării
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Îli:i,:BUNURI MOBilE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 30GO EURO
• }>.. •••••• ••• - •••

FIECAR§i ŞI BUNURIIMOBILE INSTRAINATE IN ULTIMELE 12 LUNI
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SOLO! VALOARE I
LA ZI ---i

IV. ACTIVE FINANCIARE
1. Conturi şi depozite bancare, -fof,duri de investiţii, forme echivalente de:"_economisireşi
investite, inclusiv carduri de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte
5.000'Eurd
Nota: se' vor declara inclusiv cele aflate În bănci sau instituţii financiare din străinătate

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

-----j
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* C"!tf!.ijoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalenta (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau
echivE;7ihlte:","3)Fonduri de investitii sau echiviJlente, inclusiv fonduri priva te de pensii sau alte sisteme CII
aci.mJL/"Lfite(i'e vor declara cele af~rente anului fiscal anterior)
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VALOARE TOTALA
LAZI

NUMAR DE
TITLURI! COTA

DE
PARTICIPARE

-~l '
I

___ o!

-- ----~
• Cate'(iIJ/pe.'indica te sunt: (1) Hârtii de valo.are dE'ţinute (titluri de stat, certificaie, oblig~ţiunij: (2) Acţiuni
sau părţ·i·s'6r;iaie În societăţi comerciale; (3) imprumuturi acordale În nume personal
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Însuma~.~!CltuJuror acestora depăşeşte 5.000 Euro
Nota: se"v' declara inclusiv investiţiile şi parlicipările În străinătate

~~IT ",.T TITLU I SOCIETATEA IN CARE TIPUL *J
PE~'4J:t>.R!'Â ESTE ACŢIO~AR SAU ASOCIAT!

.'·IJlENEFICIAR DE IMPRUMUT
__ ~t _

3. Alte 'G otive producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul
.. <:,,-,1 ,

a 5.000 2uro pe an:
- l'

Nota: se.yot declara inclusiv cele aflate În străinătate
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V.DATORd
Debite. ipoteci, Jaranţii emise În beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate În sistem
leasing şi alte zsemenea bunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte
5.000 Euro
Nota se vor declara Inclusiv paslVele financlDre acumulate in strălnătale
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°YI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de

valoare.a' de piată, din partea unor persoane, organizatii, societăti comerciale,
o,. '00 o I • •

regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau
străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decat cele
ale anga.i;ltorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 Euro'

I ...!.3. Cop'.'_ ', . _._ .
I
L..;.··:-~~~--'J.~- __.-L_ . -1- _

Se exc,ep/fwză de ta declarare cadouri1e şi Iratatiiie lIw,Jle cnr.oile dm partea rudelor ele gradul Işi al 11-
lea
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate in
ultimul an fiscal Încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, cu
modificările şi co'npletările ulterioare)
Nola: se vor declAra i.1Clusiv vcmlunlc provcnile din străinătale

'1.1. Titular
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Preie~ta declaratie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale,
1 ' •

pentrd'Jri~~'xactitateasau caracterul incomplet al datelor menţionate.

i • j. •

",j!' I ?_·L:;~. U" 1, (f, c...vltO
I,.I."~·, y
·1 ••• ••·i

. - .1.

'.'. , ,
i

: J"'~!,
, '''''.kn

,.'~)H
.. 1 •.. "

l'

,;:{)t"l
.',:~E:'!

. /,
.,'},ir/!1
, .~,;: :'

.~' ,

6
., ...
~-'.. ,

'!E,'~, .:~.,__ ~_" ,_ .•... ,~ .:.....,..;.. .0....-_ "d~ _


