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- > DECLARA TIE DE AVERE,

.. . ~;O~:L /T/Y?J-C?L/J,J-1//J
,~ SUbs~l11n~J{ţ~~~~~~".n;J;,nIk··"--(~o;Y6;'J~;k";;'E;'/E;eAL----'a-~- ---,ava nd fu n,ctla de _.. _ _.......•.. _,~ _.. _ .J .. .. .. __ __.. _
1'?<!:.';(C:f.I:<~,g~J!../!):'.)(~if. (/...,CNP .__.._.. _.. .. , domiciliul
......_.._:f~J/J.C(J~;;.s...:/...-~ , cunoscând prevederile art_ 292 din

I

Codul p'~hal privind falsu1 În declaraţii, declar pe propria răspundere că îlnpreună cu
familictJl...deţin următoarele:

. ; 1,BUNURI IMOBILE
1. Terenuri

No~a-se v'ar.declara inclusiv cele aflale În alte ţări

I
~DRESP, -s 1 COTA=-r'- VALOAREAl MOoo'O~rTI,"~;"-' '". PARTE I DE DOBANDIRE
1------- ,T __ iMPOZITAREi_____ -------

h-L__ - - r b - - -! -'--.- h ~I- ---------
~I__ - -__ -_;,l.,/-:;,_ ' __L__-1------1 h - - --t-- --+-----.--~ --_u __ ---

-- ,: :;1, l- 1 ~-----~~---=i------=t----------
[:.-.;-;~...~ :~~t_±~t=:__i-=~;L_~_

Categ9riil,~ indicate sunt: (1) agricol,- (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categoni de terenuri
extra\ii!,~n~1\dacă se află În circuitul civil '. .

·2.CIădiri
Noti: - "E;"V<;" declara inclusiv cele aflate În alte tări

j'ÂDRES';,,"'s),;FfuNA--] CATEGORiA -Ăt:JUL _.c-T SUPRÂFAT1- eOTA-T VALOAREA~T-M0l:?uLDE- I TITUL";;,;i'2rt~-~~-----I -, 00""'''' 'n=- "'''_1 'M'O"'~l'O"'''''-j~~:=-_
I ' I

I---------~·. -' -+--
',,', ...
" ",

----;.~--~~
-'. I-,_.______ __~ L____ _ _

Calog,(lriilfl indica te sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale /
; .. '-5."

de ,arbe/betle
.1) PrfR ii/iRitia $•• Îr:lt •• 'ege-sotutLsotia_şi cDpii aflati În Îlltretinerea ic?Cestora_ _ _
~) -L~:,;:'t)ttJiar" se m~ntionea;ă, În' cazul bunurilor proprii, numel9 proprietarului (fitularul, soţul/soţia,

copi/oi);'tM-Jn cazul bun~rilor În coproprietate, cotaparte şi numele coproprietarilor;

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

NATURA MARCA NR. BUCAŢI ANUL DE MODUL DE
. f' FABRICATIE DOBÂNDIRE

('~

; ..

'- ---2. Burfuil. sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult,
colecţH.(de· artă _şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural
natioriaHlau universal, a căror valoare Însumată depăşeşte 5.000 Euro
Noia: se..v,jr: menţiona toate bunurile aflate În proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul
RomânieiLe momemul declarării

DESCRIERE SUMARA A~UL-~ALOARE ESTIMATAl
DOBANDIRII---- -

. I
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. ;:'1((!~:,BUNURI MOBILE, t:: CĂ~OR VA_LOARE DEPĂŞEŞTE
FIECA~l;i ŞI BUNURIIMOBILE INSTRAINATE IN ULTIMELE 12 LUNI

,,~ ,',~;J

"fi,

30GO EURO

.' ,
,:,. ,.'"

NA1URA BUNULUI DATA PERSOANA CATRE I FORMA VALOAREA
ÎNSTRĂINAT ÎNSTRĂINĂRII CARE S·A ÎNSTRĂINAT ÎNSTRĂINĂRII
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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'Ellrd
Nota: se'\or declara inclusiv cele aflate În bănci sau instituţii financiare din străinătCite

INSTITUŢIA CARE ADMINISTREAZA ŞI TIPUL* VALUTA DESCHIS IN SOLO I VALOARE
ADRESA ACESTEIA ANUL LA ZI

~-'-
"'/ ..~ii,.,

NITMAR~E VALOARE TOTALA
TITLURI I COTA LA Zi

DE
PARTiCIPARE

~-,----

-'7""'"~-

* Catf;fjoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau
eChi~'1)~ilte;,h) Fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri priva te de pensii sau alte sisteme cu
'lcimlu'fiire ({e vor declara cele aferente anului fiscal anterior) .....,

2. Plâos'amente,' investitii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piată
'.' r:-JJ." J I

Însumaţ~JC\ t~ţuror acestora depăşeşte 5.000 Euro
Nota: sev 'r declara inclusiv investiţiile şi participările În străinătate

,$M!T,~T TITLU I SOCIETATEA IN CARE TIPUL*
PElits<!>4!A ESTE ACŢI0I;!AR SAU ASOCIAT I

"lfENEFICIAR DE iMPRUMUT
·-:·:,:u _
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'/ij;~,: -L_--- +-~.:~I
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":.t, . I 1
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, Cater/6.riff~'indica te sunt: (1) Hârtii de valoare deţinute (titturi de stat, certificate, obligq(ium): (2) Acţiuni
sau păiţi:sr-!-'iale În societăţi comerciale; (3) Împrumuturi acordale În nume personal ' '

3. Alte,'"ctive producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echjvalentul
. ~,'. I ./

a 5.000 ::':Jjro pe an:
Nota: se vbr declara inclusiv cele aflate În străinătate
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,', - ..
-- - --- V. DATORiI-- = --_C-.:------------- ----

Debite,ipoteci, ;}aranţii emise În beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate În sistem
leasing' şi' alte c;semenea bunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte
5.000Euro '.
Nota: se' vor deciara inclusiv pasivele financiare acumulate În străinătate

CREDITOR CONTRACTAT SCADENT LA VALOARE
I,~.-' .;;; iN ANUL

,. "~/~ ~
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~(t'f~'!' ------ 1
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J.V!; 'Cadduri, servicii sau avantaje primite gr~tuit sau subvenţionate faţă de
valo;::ir.~~.'pepiată, din partea unor persoane, organizatii, societăti comerciale,
regii~ă~tpnome, 'companii/societăţi naţionale sau instituţii publice ~omâneşti sau
st"ăine~J.dclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decat cele
ale anga.i;torului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 Euro'

.: ' .

CINE A REALIZAT
-\rE'NITUL

ŢSDRSA VENITULţll:1
I ~UME, ADRESA

SERVICIUL PRESTAT I
OBIECTUL

GENERATOR DE
VENIT

;,"'1

1.1, Titular

1.2. Sotlsolie-~-~. ~.~,--

-1
I I----+--_·_--1

---+-_. -- ~I--+-- .
'i.:\.r," ~-~

• '.1' • '~1 _. L- _
• see,x~~p;fpază de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rurle/or de .9fadul I şi al 1/-
lea,

, ,;: r-
': 1 '.~, '

1.3. C.pii: ~ i
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie,'reafizate:In_~
ultimul an fisca1încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003- Codul fiscaŢ cu- .-
modificările şi completări le ulterioare) -~: .
Nota: se vor 'declara inclusiv veni/urile provenite din străinătate

CINE A REALIZAT
VENITUL

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

DE VENIT
1. Venituri ,iI;,nsalarii

1.1. Titull
r-,

~A ee /J/Y,4:CoJ./ţ;Q'?__ fi-~'D.,
'J r':.·'

1.2.SOt/s~~

- ---- - . ----1

1.3. Copii _

1.2. Soi/sotie
. ~:t)~~?~t~

7. Venituri din premii şi ·oc

1.1.Titular

1.2. sotA~Qtie
----'-

:/ Uf? ~.

1.2. Sot/sotie
i~f~!(:j

6. Vel]jt·~tj'.'din ac.tivităti agricole

.!.:,1,Titul?r,'

1... 1

2. Venitdr) .din activităţi independente

1.1.Tit~l'ar t I
--"-:c:;"nt----..'I----------

1--.... .,' , ._--
! 1-;-;;~t{;._;~~'....'~'.-.. . _.-~_.--1- .-_ ..._".--

3. Venirufi·.i:~ncedarea fglosinţei b-u-n-u-r-il-o-r---

1.1. TifUi~L__~ .
_:-::,~_~_~·_·.~J·-:S~__ "-+ . _
1....~~E~f~e, etc. ± _
4, Venih!rii'din investiţii

I

• j. ":'~(;.i

/";;;~':\!~:t
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Pr~;.e~ta declaratie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale,
pentn{trJexactitatea ~au caracterul incomplet al datelor menţionate.

• -::- ...:..'-:...r~:'i...;.._-_____ --...._ --- __ .z ~_. __

Data completării: Semnătura:
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