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~.~~.~-- -~~~~~~ ~DECLĂRA TIE DE -AVEIrE-- __o 1
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Subsel7lnatul/Subsel iiFlata ~TAN 1~tA-S<yb ,

având-fun€ţia de. GP.H,..s),I,..;I:~C?..G€!:I.7~J?./f.L, la. (.;.p.,y~f{..:f0.?-:-.... G~~~ &T.L k ../:~t0.1'i.
..~.0.~·Mf2.$:.,şT~ , CNP ..~~t:('fl-:t{'.f!-:-: ~ , domiciliul
..... EX21Y.\ p~..J\Iţ..~ , cunoscând prevederile art. 292 din
Codul Jf~h'al privind falsul În declaraţii, declar pe proJ1ria răspundere că Împreună cu
familiţ,\l:deţin următoarele:

.. _., ..

- ; J,:BUNURIIMOBILE
1. Terenuri

No:-a:se ~.or,declara inclusiv cele aflate În alte ţări

~['~~~:~A~~~;~:~~~;~d:=~~:~:.
~-Qcr;.lWYtr' rl ~ '('1?'l,,_~~ '/< ',rJZ41 ~+-_40. O;p.o Q~S'-jJ~r(~iF

:::;~h: .. I

-1------
.-- ..--.f.-----

I
___ L_ ._.

Ca'logpr!1:f indica te sunt: (1) apartament; (2)' casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale /
de prbd~C1fe
*1) p,(f.i. fa'fnilie se Întelege sotul/sotia şi copii aflaţi În Întreţinerea ecestora.

-------.?-!~L~a·';4itrtia~ti()fje8;ă, ÎR' cawl-bul'1urilor:-.pmpri( oumBJB-propdetarului (titularul soţul/sotia.
copiluiJtff};:in cazul bun~rilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilo/1

.:~ .

. . . -:-;

--_.~,..,..-------------- -------
...

'\i'



... _. - _. . ._-
-~_ ..,.~ ••. :.-"' ••. ~" .1'::. __~.,:::=:: .~- .••_-~--

,..:.. - ~~,:\ ....
-

- .
~"::--;':7--;:-:-'-'-:~:"~-
._-,.. -~-)-"'-~~.,

/~
/ I______ --.J

lit
.' f d1".r& r-.

"

! .

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

NArURA MARCA NR. BUCAŢI ANUL DE
FABRICATIE

.. - ,'--'---'--:--. -,-- ----

..,. • '. •••..•....'" ~' 1 ~ , .' '_~,"""-"" _"-:' "- o • ~ ••••• :; .•••• o. •••• ••••

2. Burlui!. sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, .
colecţircd-e' artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural
naţionill':<Jau universal, a căror valoare Însumată depăşeşte 5.000 Euro
Nota: se.'v'Jr menţiona toate bunurile aflale In proprietate, mdlferent aaca ere se .artă saU nu pe ler/ro,iUl
RomânieiLemomentul declarării

,-----.-c---:-----D-E-S-C~R-I-E~R-E~S-U-M-A-R-A~-----I:~~UL --+=VALOARE ESTIMAT~
DOBANQlRII_.~~------------ -----_.- _. --- --- ----
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NATURA BUNULUI
ÎNSTRĂINAT

DATA
ÎNSTRĂINĂRII

FORMA
ÎNSTRĂINĂRII

VALOAREA
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--.::-- -- . IV.-ACTIVE FINANCIARE
1. Conturi şi depczite bancare, Jonduri de investiţii"forme echivalente de economisire şi
investite, inclusiv carduri de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte
5.000'ELird
Nota: se' vor declara inclusiv cele aflate În bănci sau instituţii financiare din striJinătate

INSTITUŢIA CARE ADMINISTREAZA ŞI TIPUL* VALUTA DESCHIS IN SOLD I VALOARE
ADRESA ACESTEIA ANUL LA Zi

/.,...~_ , I 1_
• Cat&.~·6riile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau

'ecnrvif{~J1te;;\3j F'ondurideinvesHţf;sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acunlt$',\~;.('Ee vor declara cele aferente anulUi flscal antenor)

••••'.1 •.•

, "-::B:A-RHSTA-bA
LAZI

-,..-, ---

2. Pla'~wrente,' investiţii dÎrecte };i Împrumuturi acordate>'dacă valoarea de piaţă
Însuma,:tifia tuJuror acestora depaşeşte 5.000 Euro
Nota: s(J'v declara inclusiv investiţiile şi participările În străinătate

EiOOÎt~·. iTi::\::t-I-S0e1Efti;'fEtdN- . ~"'ll:JM~ -.
P6~<$@,' l'A ESTE ACŢIONAR SAU ASOCIAT I - I TITLURII COTA

, " ':Ci.' ,ENEFICIAR DE ÎMPRUMUT ~ DE
'C"" PARTICIPARE____ .'!.l_________________ _-- __

-~-± ---1
• Cat'fhj~ipe' indica te sunt: (1) Hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligqţiuni): (2) Acţiuni
sau păTfil!'}~riale În societăţi comerciale; (3) Împrumuturi acore/ate În nume personal ' .

....•. ' ..

3

3. Alte;'c,eitive producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echJvalentul
.. ~,~..; I "

a 5.00q 2pro pe an:
Nota: se vbr declara inclusiv cele aflate În străinătate

~::\'- ~'

~~~' .• : .'
I 1::~~";:~'{"
..~~j?'1:y;-~- ,....-
F:,!ţ" '~iJ': _ =

-------- /}4s~-' -----------
. '~I·:··



VALOARE

V. DATORII _
Debite,ipoteci, garantii emis-e În .beneficiul unui tert, bunuri achizitionate În sistem
leasing' şi' alte aseme~ea bunuri, dacă valoarea insum'ată a tuturor ac'estora depăşeşte
5.000 Euro'
Nota: se·vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate În strainătate

CREDITOR CONTRACTAT SCADENT LA
iN ANUL

'r" t.:,/_

/-i-
. I,I'!

. ,,'';:f'..,T;i 1 •

VENIT ANUAL
ÎNCASAT

-SERVICIULPRESTAT I
OBIECTUL

GENERATOR DE
VENIT

- SURSAVENITULUJ:
NUME, ADRESĂ
"

.' .

1.1. Titular

1.2. Sot/sotie, .. ,

I .i, 'f
.... . .. '

t~.,"t-----t '~. •

1.3. C2pii:~ { _ _ o ._'. . J
...... ;,;,\.,,:~~, -- -_._'----- -------
• Se AX'i,~~i#ază de la declarare cadourile şi tra!aţiile uzuale primite din partea rudelor de gmdull şi ai 11-
lea.

•••_.~ , .•••...!~.····~:;.,::\Iirţ~'aa5UYr,'""~rviCiiSCI-U-aVâiî~aje primitE: g.;"c:Y.ui t .5ciU $[JUII"" ,ţ; •.mate faţ" de
valo~l~~,J,depiaţă, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale,
-regii-aufr,)"nome, companii/societăti nationale sau institutii publice româneşti sau

o:ă+ne~Jr:is-I.bls.w-~~cedj.te,....g;j(anţii, decontări de cheltuieli. I d ca cele
ale anga,i,..torului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 Euro

.. j.
[-CINE A;REĂLlZA1:--

·VENITUL

, ....,.

4



•

"- VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, reafizate În
ultimul an fiscal Încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 57.1/2003_.Codul fLscal,cu
modifitările şi completări le ulterioare)
Nota: se vordec/ara inclusiv veniturile provenite din străinătate

SURSA VEN1TULUI: NUME, SERVICIUL PRESTAT I VENIT ANUALINCASAT
ADRESĂ OBIECTUL GENERATOR

DE VENIT. '~ .~.~
CINE'A REALIZAT

VENITUL

1.3. Copii:

__,_ ..
2. VenittlrLC!fn activităti independente

1.1. Tit6liir'1

,- . - - .

I
, - - ~ l-~.c~ ~~.-~ .. 'C '/" '..,.,""'---'...•-.;-...:~"-~-x..."'''''''':..

,...:.:.::-_~~._+ --3. Venitun pin cedarea folosintei bunurilor /
vţNt : /

-
1.1. TitulaL-

~:~~~~-'.~,~.~!:-i ._----_ .. /
,.....1.2._Soţişcfie,etc. , /-t-- - --

I /.... " .,_ ...•.. I '- -
4. Venit4'(i!!:tin investitii " / --v
'1.1.Titular ._~---_.--- -------_.

/.... ..
-- -

/ +---~~-=1.2. Sot/sotie
---~~·i·;~ /... . . .

5. Venitu.ri din pensii / ._---
1.1. Tittii~r·l /

--""-".'" /...:::.:. .. :.:.t::s( :~l
1.2. Sot/sotie /
.... {1fhr.j /.....' ..•,

6. VerJiNI/din activităti agricole of' --
1.1. Tit~i~(·; --..

/.... :·'15;'Zi1

1.2. Sot{solie / t= ._--
: il·it?:'i! /....

7. Venituri din premii şi jocuri de noroc /
1.1. Titu!ar /... /.... . ;;;,3'/.

..
/1.2. SoţJ~citie

~/!lP /.... ~!

1: J!~'I;," J.

::.::.....~,.

1..1.2. Soys.c:ţi,e

.,;··':t.,;oL

____ .~ ' .. __ ~ ;;·;ţ~J.i(:.~:t _
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Pre~,e'nta declaratie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale,

pentrt(tri"exactitatea ~au caracterul incomplet al datelor menţionate.
" '
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