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~ DECLARATIE DE AVERE-.--- -'._-,~------

S~bsemnatul/Subsemnata .~q~fŢ'!.:.G:..~f.o.i.G.[/!.M?1!(i! ,
avândfun~,ia de.QJIJ.&'t./ft. ~ ~,laC°I!.J?ll (;~..G.~~~f!.1l?.41.5f(/1It.C?,f.J/p./,-.tl.t.'...
.r3.UC.tJ,.a..CSu.· :. , , CNP , domiciliul
, _. r -

.,;. •..•• ...> "r~" . . .. ~."'-:,;"...... . , cunoscând prevederile art. 292 din
Codul ,(rJhal privind falsul În declaraţii; declar pe propria răspundere că Împreună cu
familiC,i',;.):deţin următoarele:
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MODUL DE
DOBÂNDIRE

.~___j. C!.,0 J

H. BUNURI MOBILE
1. Autovehicule I autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace
de transp~,rt care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

NA1URA MARCA NR. BUC'ATI ANUL DE-
{" , FAB~IE

Oio,tiM

2. Buri-uU sub formă de metale preţioase, bijuterii, ob;ecte de artă şi de cult,
colecţW'd~' artă şi ·=numismatică, obiecte care fac. parte din patrimoniul cultural
nationah;lau universal, a căror valoare Însumată depăşeşte 5.000 Euro
Noia: se. v,ir. menţiona toate bunurile aflate În proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu p& teritoriul
României (2rnomentul declarării

DESCRIERE SUMARA .-------,-- A~UL --'Ţ-VALOARE ESTIMATP;-I
DOBANDIRII I--------------.-.--~---_r__- ----- ----------j+---l----- .-_.-~- ,.:..1-- -'-----------f----·--------·----

'1------- .---

I =J
. - ,,-----

. i~ţUr:~:,BUNURI MOBILE, ~ CĂ~OR VA_LOARE DEPĂŞEŞTE 30GO EURO
FIECAJ3§; ŞI BUNURIIMOBILE INSTRAINATE IN ULTIMELE 12 LUNI

'.'i' t.

'~. J.: '.
,.. ;

NATURA BUNULUI . DATA PERSOANA CATRE FORMA --VALOAREA J
ÎNSTRÂINAT ÎNSTRĂINĂRII ~ARE S-A ÎNSTRĂINA T ÎNSTRĂI~Ă~!, ___ .____- .
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LAZI
SOLD/VALOARE

3;T~"""""""'""""'~~-~"-~~
',' - ~'"

.'~~"~~.~";.i:,'-'IV. ACTIVE FINANCIARE
7 - -:-':'_'1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de econ~inisire şi

investite, inclusiv carduri de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte
5.000'Eliro
Nota: se'vor declara inclusiv cele aflate În bănci sau instituţii financiare din străinătate

INSTITUŢIAGARE ADMINISTREAZA ŞI TIPUL* VALUTA DESCHIS IN
_.-ADRESA ACESTEIA ANUL~~---

.' 1" •• :

* C;t;~6riii~ indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau
echiv"i)~:'tjte;}3) FonJuri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri priva te de pensii sau alte sisteme cu

..•. ~ ... ~ _. Aci1!?!r;t~r') /:.efi vor declara cele afereme anului fiscc.!J.mleria.r;!-,_.. _ , __~. _. . ._, o' ~ • __ o _-.-

:... ~j, •., - - ~ '-.

---,-, -i- .---t -.
I ~--r---------

-.-1--.--
. ! __ L. ~

* Catef)6;~i/e.'indica te sunt: (1) Hârtii de valoare deţinute (titluri de staI, certificate, obligqţiuniJ.: (2) Acţiuni
sau pârf/o's'(or:-ialeÎn societăţi comerciale; (3) Împrumuturi acordate in nume personal ' .

2. Plc:{s'amente,' investitii directe şi imprumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă
. .' F·~..i·· ' ...

însblma:Yva tuţuror acestora depaşeşte 5.000 Euro
Nota' se vrjr declara inclusiv investiţiile şi participări/e În străinătate

~

' E~!T~~T TITLU I SOCIETATEA IN CARE T!P~UMAR D~lVALOARE TOTALA I
PEli~sOA)ll"AESTE ACŢIO~AR SAU ASOCIAT I I TITLURI I COTA LA ZI '1

''/pENEFICIAR DE IMPRUMUT DE

---"'f ~.-------.-- .. -PARTICIPARE -----.--l
~ 'iil

. ,,' ~
3. Alte 'e dtive producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echjvalentu I

. - .-,-.. 1.,
a 5.000 2wo pe an:
Nota: se vh;- declara inclusiv cele aflate in străinătate
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Debite,ipllteci, 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"ibr 'declara inclusiv pasivele financiare acumulate În străinătate

CREDITOR CONTRACTAT SCADENT LA VALOARE =1, ÎN ANUL-

. ieUL-,'1J fi 200g )0(2.- '-70.000/i()R.t?
--

I1f\JK 2.008 -+)01 9 ~o~'t;W!2t.6C;~)
Il_IL. _____.__. 20_~ ţotS ·_I~"W;{~/,i ~J)l

-

----< =r==±-------l
- _" "'f .~! .•.•••• # . • •••• •• -.. 0'_ _.~. •. _ ., o~ 't. ._~;.;-:-

,b!:J;, Cadburi, ~ervicii ~au avantaje prim'ite gratuit sau subvenţionatefaţă de
valoare,a.'pe piată, din partea unor persoane, organizatii, societăti comerciale,

.,,~·.l ".1, .. , , ,

regii -autr.mome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau
străine.~.i'l1c1usivburse, credite, garantii, decontări de cheltuieli, allel.e decat cele
ale arig"a~,:itorului,a căror valoare individuală depăşeşte 500 Euro'

1·

1,1. Titu!_ar .

-'1 SURSA VENITULYI:
.NUME, ADRESA

,-

. ,)' r
.} "'.'.

SERVICIUL'F)RESTAT I I~V~N!T ANUAL
OBIECTUL INCASA!'

_~_~~EVREANW~DE ._+ . ~
-:..-----. -i' -. '-"-"--- :

-- ----.-.~-- ------- __ o ---------.-i
I I~--------t----------l.----- -----i--· --l

-----------t--------- ....-I
"'c," :il . __ . .. .. .. ~ ._J

Se e.xfi,~h;~azăde la declarare ·cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul! şi al 11-
lea.

1.2. ~!30ţie

r--elNI;: A;R-EALlZAT
'VENITUL
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VII. Venituri ale declarantului şi· ale membrilor săi de familie, realizate În
ultimul an fiscal Încheiat (potrivit art. 41 din Legea nL 571/2003- Codul fiscal, cu

-~-~ -- modificările şi completările ulterioare) . . .
Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate

CINE·A REALIZAT
VENITUL

. ,.

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

DE VENIT

--_.=---=--±-- =--.-_. ~~-.~~-
__ . ~L .
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1. VeniţuriJ/jn salarii

1.1. Titul~~·
r-
'of. i.:-e..

1.2._SoUSotie_.~
'i'

1.3. Copii·

1.2. Sot{sotie
~:ţ·i.!~i·~!

1.2. SoUsotie
'! •

. ~;'~:jţ~I:j_ ...'-~ .

5. VenituJi din pensii

1.1.Tit~l~rJ

6. Vel1jl~.irjdin activităti agricole
"0;",,', -

.U_·_T_itu_'?r;'
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Pre~.e~ta declaratie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale,
f . ,

pentrd,frlexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate,

. Data completării:02· II ,2oJa'
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Semnătura:
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