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DECLARATIE DE AVERE,

Subsemnatul/Subsemnata ..'?I~yq(;(?'?l!./J!.!. .. ~!!(?~~ ,
având funcţia de.ţ;~tv:?/~('ţJ!..~.f.X!.E!:~, la ~~(-?.'P .
.... .. ... .. .. .. .. . .. . ... .. .. . . .. ... .. . .. . .. . .. . ... ., CNP , dom iciliuI
.............................................................. , cunoscând prevederile art. 292 din
CodLlI"penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu
familia*1) detin următoarele:,

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 ţări

. < A ZQ • .

Categoriile indicat~ sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale /
de producţie

____ .__ *~1)...f?rir+_familiese Înţelege soţul/soţia.şi copii.aflaţi.ittint/.'eţiner:ea.acestora.
,2) La «titular" se menţionează, În cazul bunurilor proprii, .numele proprietarului (titularul, soţul/sopa,

-------copilul), iar-În cazul·bunurilor-În coproprielate~ota parte şi Rumele·coproprietariloF. --------
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~ • ....,'!!.-~ .- •. 1. "- "'~""~'.~--- -·· •..-~·JI•••..••-'·~;oase bl'J'uteF;; ~~'e t~·: .....,·t.a ! '- _.1"
~ •. ~&.~ ••...••lUd' ~u'W -n;. ·I"(•.~ ~.~ r"'lJ~"·i%l\;; t-"~ tI ... ,. _ ~1: \.Il,,,,.! C _ ...-e \.,dL ':i'::it; ."l:t •.,

colectii de artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural
natio~al sau universal, a căror valoare Însumată depăşeşte 5.000 Euro
Noia: se vor menţiona toate bunurile aflate În proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul
României la momentul declarării

, '> DESCRIERE SUMARA: '. '
,~tt;,~.--..'-~.."~'':';~I'".:~~~~·r-.;.;;.~j,;}

III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3000 EURO
FIECARE,ŞI BUNURllMOBllE 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

DMINLS'f SCHIS I ,.:'".s;r~'" ;iWN01:.. ••

* Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau
echivalente; (3) Fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri priva te de pensii sau alte sisteme cu

"''-';:':'':'-!.:::''~,;;.~~>:.i::...~~~~-:{-1"acflf.NL;L;:''-.9{- e J/or d::~!;:i!'.g.r;:-~:·k~·Jf;:J:::t?t;.1 .';t.ng/J.;j..~s.3j.-at}tf#:itlr~~~::' ==.-...:: -.~- ,o . .r -:;..--- ..-=--=-:-.:=t-" ..•.=;c~ -r:----:.c.-,-.-- ..

* 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 cele aflate În străinătate

•••••••••• 11.1 •••• II' ••• 1 ••••••••••••••••••••• al ••••••• 1. 1 •••• 1 II ••••

• ••••• •••• ••• II. 11.1 •••••••• 1 ••••••••••••••••• 1. II ••••• II •••• II II ••••

1 •........•..•..•••• oi •••• .....- •.••• -- •• -a- •••••••••••••••••••••••...•.......•..• -~--~-.- ••• -.- ••• -.-~ ;--.- ••••••••

_______ .......•..•_ ••••••• •• _a_a_ •••• ~. • •__ .,~~._.~._. a a-a __ -a ••••••• -.- ...--.-,-.-- .~. • • • • • • • ••
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V. DATORII
Debite, ipoteci, garanţii emise În beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate În sistem
leasingşi alte asemenea bunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte
5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv pasivele financiare qcumulate În străinătate. . .. - .. .., ' ~.'. ' '.'.

'.. VI. Cadt:'lJJrLseryiciJ .~a.ua,vc![ltajeBrimite gratuit sau subventionate fată de
val()~ri!a"'·ăe·piâiă~o-':Hir{;--p1fft1i't11fr6/·persoiinâ;; oiţ,~Hri~til,'$Ki~iii'ti 'cohri~il'illtţ~:"·~.
regii autonome, 'companii/societăţi naţionale sau instituţii publice r'omâneşti sau
străine, inc::lusivburse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decat cele
ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 Euro'

1.1. Titular

1.2. Sot/sotie

1.3. Copii

Se exceptează de la declarare cadourife şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-
lea.

---------------------
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VII, Venit.lIri.:p'le delflf.l~~r1tuJuişi ale membrilor săi de familie, realizate în
ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare)
Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate

1.3. Copii

1.1. Titular

1.2. Sot/sotie, etc.

GG,r-f b
I/--TOf3

5lflrfloN
c1151-0tJ

1.1. Titular

1.2. Sot/sotie

1.1. Titular

1.2. Sot/sotie

1.2. Sot/sotie

1.1. Titular

1.2. Sot/sotie
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din alte surse
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Prez2nta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale,
pentn; Ît'iexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate .

Data completării:'
. ", ..• , .
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