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DECLARA ŢIE DE AVERE
.: ..

•.1.

S~bsemnatul/&UI3S~~ a!~4.«~.~ ../!..?~47/~1f!..,
avândfiJnc!ia de.~t.'~/t.1.I?< :-. ~~~ la <;;'O<yjl/1,.«?-:,.,. tEN' C;:::~.k .
.Jfi. ..1.r.0t1.c(/.?. 1?!.c«40to., CNP. -_ . -. . ,. domiciliul
/dC!.C4I:'!Y?ee5/7 cunoscând prevederile art. 292 din
Codul .~Jnal p1ivind falsul În declaraţii. declar pe propria răspundere că împreună cu
familicf,~ldetin următoarele:.' .

I '1 I
L.,---.,----.-- -L-

Categ,o~ii(~indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacantă; (4) spaţii comerciale I
de prbeN.JCtie
.1) prif-j, .f'a'fniliese Înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi În Întreţinerea ecestora .
.,})·La.."lttt1iar se rnenfionează, În cazul bunurilor proprii, numeJ9 proprietarului (titularul, s.oţul/soţia,

cOţJiluO;ri1r.Tncazul bun~mor In copropnetate, cota-plIrte-ştnumele coprqJf'ÎetaTilorj -----------

------o -,'lT-:-,
., j ••'. ~.

, ; 1,BUNURI IMOBILE
1. Terenuri

No~'a:se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări

[

A'5"RESA-S.ĂUZONA I CATEG~ Af;lUL SUPRAFAŢA COTA VALOAREA MO~UI. DE ~ TITULARUL*2)
, *) __ _ I DOBANDIRII PARTE DE DOBANDIRE

17fj-7iie~--'·-,_:":'. 9~3=ii it h' ;< IMPOZITARE

~_tt,.ţf:,.fD___ ,ft;4&Jl:. U:>9-D.,:Lu ~ '-_

·t'~:~;-..-t- -"~."'<'-T'''t-~
t==-....;~--'. -1.- --=F-· -~---T-__-~__J ._,_+ __
l----~.~- "--- J ._I__

CFdeg9rii/~ indica le sunt.- (1) agricol; (2) forestier; (3) intraviliJn; (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri
extravi!fme, \:tacă se află În circuitul civil

·~.(!;ădirj ..
Nt~t<l:{;f({C'1 declara inclusiv cele aflate in iJlte tări

1·-;ADi<E§'i\~iiJ-ZONAI·CATEGOR1A Ar~U[-'--- SUPRAFATA rc6TA'ivALOARfA.T MCJI5DLDE 'WULARUL*25-r- ._~ ' _ :..__ OOBANDIRII I PARTE IIMPOU.BILA I DOBANDIRE .

IAH~tZ€.7nt 1-11ftlf11tt61. '-992 _6'O(!1f2J ~_L_: ~Hfifmffl:a~v~
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II. BUNURI MOBILE
1. Autovehicule I autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace
de transport care sunt supuse Înmatricu!ării, potrivit legii

NATURA MARCA NR. BUCATI ANUL DE MODUL DE
, • FABRICATIE DOBÂNDIRE

'1-~I-
___ 1. _

-- A~,iDL--I-YALOARE ESTIMAtAJ
PO_BA_N_D_I_~.-+ _

<JltfJ~2t?a9 QJ JO O---
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___ .~. ':~";'~___ _--'- -.1

. ;~·;Ij(~,(BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3000 EURO
, ..••'*.:.:;" ••.•• ••.

FIECARE; ŞI BUNURIIMOBILE INSTRAINATE IN ULTIMELE 12 LUNI
.' .~~.,~;,.I

"'2.- flurI'lJU"st-n 'iomră- de metale' preţioase, bijuterii, obiecte d~ a'rÎa şi de cult,
colecţif~~~' artă şi numismatică, obiecte care fac parte din f)atrimoniul cultural
national":Jau universal, a căror valoare Însumată depăşeşte 5.000 Euro
Not~: se..v,ir. menţiona toate bunurile aflate În proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul
Rumâniei[2.momentul dec!arălii
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NATlJRA BUNULUI

ÎNSTRĂINAT--------_.-
DATA . PERSOANACATRE

ÎNSTRĂINĂRII CARE S-A Î~.STRĂIt:l.AT
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SOLD I VALOARE
LAZI
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* C"!t~&oriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau
echiv~iel.lte;b) Fonduri de investiţii sau echivalente. inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acimiu/'iJre (i'e vor declara cele aferente anului fiscal anteriorj

:":'.1:-\:'';

IV. ACTIVE FINANCIARE •••
1.-Conturi şi depozite bancare, fondu-ri de in~stiţii, form-e echivalente de ec;onomisire şi
investite, inclusiv carduri de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte
5.000'El.iro
Nota: se"vordeclara inclusiv cele afla te În bănci sau instituţii financiare din străinătate

INSTITUŢIA CARE ADMINISTREAZA ŞI TlPUL* VALUTA DESCHIS IN
ADRESA ACESTEIA ANUL
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•• '_. ;-:'I;l~(Hj-I;,;rit~'-11'\ . s{ii-i-l- d+r3t.-{e -Şi ;.;iIpfllmiJljj·j· d(.'Ordate;·'Uacă 'aiocHea cre'-praţă---
Însuni~,ţwa tuJuror ace~tora depăşeşte 5.000-Euro
Nota: se"v r declara inclusiv investiţiile şi participările În străinătate

~,tJ1!T'1N.T TITLU I SOCIETATEA iiiiCARE npUL~-NUMAR DE~VALOARE TOTALA
PE~:0A)ilA ESTE ACŢ10r:!AR SAU ASOCIAT I I TITLURI I COTA I LA ZI

:',,;~ENEFICIAR DE IMPR~MUT _ --------1 PARI~~PARE l---.--r---- I . I

- '---~---I -==1

., U-===_J
* catf/r;,:~lipk'indica te sunt: (1) Hârtii de valo..aredeţinufe (titluri de stat, certificate. oblig~ţiunii: (2) Acţiuni
sau pă;ţ-i·s0riale În societăţi comerciale; (3) Imprumuturi acordate În nume personal

','- .'
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3. Alte'cdtive producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echjvalentuI
- ,',..I "

a 5.000 ~lJro pe an:
Nota: se vbr declara inclusiv cele aflate În străinătate
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VALOARE
__ o :',.,;1,:
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~.... -'V;-OATORjl-' ~ ~ ..;.
Debite,ipQteci, :.)aranţii emise În beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate În sistem
leasing'ş(alte c:semeneabunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte
5.000Euro'
Nota: se vor 'deciara inclusiv pasivele financiare acumulate in străinătate

CREDITOR -- I CO.NTRACT AT SCADENT LA
IN ANUL
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_,._··V[:. C;:lr~!'iL'r;'__~,f.'.r.v:ciiS.1U' :},'/.8ntaj'eprimite aratui! s,aH s\'b'.(~ ti('pate.fa!i\ r!.e •
-".-,,- .-..\ .•.,..., ~ ~'.':' •.y_...... , .•.~. 1,lo.'" :.I"-·~11..-.---.. 1N.J.t'"'U"",~J,.,.,. .•.i. .r ••...--a~- ~ 30-~''-'''''';'

valoa.N~,:pe piaţă, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale,
regii-autpnome, companif/-societăţi naţionale sau instituţii publice-româneşti sau
străine~jriclusiv burse, credite, garantii, decontări de cheltuieli, altele decat cele
ale arig~};torului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 Euro'
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CINE A-REALlZAT
, -VE/NilUL

1.1, Titular

1.2, ScUsbtie~--
•• ' 1
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.. 'i ':. '. /'

1.3. cop'ni~~. /.....~~:\\i\j,.-'--
•Se exc;;~p;i#azăde la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor dfi gradul I şi al 11-
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"""==<=~~~VVII:'"Venituriale 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

,::,'.

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

DE VENIT
1. VenituJi ,d'.n salarii

1.1.Titul;{
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.Ii. :

·/7:·,
1.2.Sot1S~~

. 000
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1.2.Sot/s.otie
. ~~.l~:~i~'::~
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7. Venituri din premii şi 'ocuri de noroc

1.1.Titl!!ar

1.2.Sotl~ie
~~·un

• .., ''7

- i: .I!~.~..

1.2.Sqt1so.tie

5. VenituJi din pensii

1.1.TitJi'~rj

1.2.Sot1sotie--~:iif2.

6. Vel]inH/din activităti agricole
','-'

1.1.Titul;;Jr,'

1.3. Copii L' __

1.,
'1. VenihliLtlln activităti independente

1.1. Tiftil'ar t
---:~:~.nl i'

~:'~~~9.v~~ţ~__
"I~._..~:.I"_.•...•..,.,.~ . 1

~ Ve'nit'u!:{rjincedarea folosintei bunurilor
~~

1.1.Titu!.~\ -t--r~~~~o~:;~~~-·
4. Veniţllf.Îq:lin investiţii_

- -' • 1

'1.1,Titular
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Pre'l.enta declaratie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale,

-J. ,

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