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DECLARAŢIE DE AVERE _~t3Je r1J I1l
.._.. 61'J~llJ,2<ff)/t

s~bsemJatUI!S~bşernJl~ \(~~~,~ ~~?ţ~~~~~.ţţ~\~ ,
având funcţia ~c. ~.Qti.?!\.~:t , la ~ ~\. 1 ,

...~.~\-\tt.':?\.l ,CNP , domiciliul
........... .',j, .......................•....................... , cunoscând prevederile art. 292 din
Codul t.:!hal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere că Împreună cu
familict,V detin următoarele:

" 1

TITULARUL* ..COTA VALOAREA 'MODUL DE
PARTIO.-. DE - I DOBÂNDiRE"

IMPOZITARE

ADRE§A',~dJZONA CATEGORIA ANUL SUPRAFAŢA COTA VALOAREA MODUL DE TITULARUL *l)
" *) DOBÂNDIRII PARTE IMPOU.BILĂ DOBÂNDIRE

--.' . '

---- ". --------___ o ,-----e--
....,.•..~.,.. ------ {U .". i V----.------- ~-----. ' , •...
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, ,'!',BUNURI IMOBILE
1. Terenuri

No~'a:se vor,declara inclusiv cele aflate În alte ţări
jA5RESJ';'SĂ,U, ZONA CATEGORIA ANUL SUPRAFATA
1, ' ,*) DOBÂNDIRII '

f\:O~---:·t-Wt-\titll'? '")r...:1
, l ~O,' ..:::::::. <:'-'vv \'....1~V-

, ,
~..:; L~,I7:

~--~~--;-~~';.:
i .t·_--~·c~

l~,-.-,:·,":·t
categpri!(~\ indica te sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri

extravi!~;nel dacă se află În circuitul civil . ,
2.ff1ădiri

N6tiJ:3e;;~c'l declara inclusiv cele afla te În alte tăriE~ .
1---

Categ,orp'!~indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale /
de pr6diJCţre
*1) PI1'îri.fa~i1iese Înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi În Întreţinerea acestora .
.,2). La'.:,'tltEJiar"se-mentionează,-Îl+-CazuLbuaudloLţJI.oprll numele oroprietaru1uL(tilularul, soţl1J1s~q_ia _

copillilK~ii;-:În cazul bun~rilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilori
"
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II. BUNURI MOBILE
1. Autovehicule I autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace
de transpo,rt care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

NAJITRA MARCA NR. BUCAŢI ANUL DE MODUL DE
/. FABRICATIE DOBÂNDIRE

{\olL~s~
,

_._-,
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. "'h;;i"/ •, ,

",'j,

-.
2. Bunurii· sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult,
coleCţi'f.!(j;9'artă şi numismatică, obi-ecte care fac parte din patrimoniul cultural
naţion'aY;'jau universal, a căror valoare Însumată depăşeşte 5.000 Euro
Nota: se, voir. menţiona toate bunurile aflate În proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul
României[2,momentul declarării

DESCRIERE SUMARA ANUL
DOBÂNDIRII

VALOARE ESTIMATA

. .:.'~: .

" -'

. .~

i:'j((!~:,BUNURI MOBILE, ~ CĂ~OR VA_LOARE DEPĂŞEŞTE 30GO EURO
FIECAREi ŞI BUNURIIMOBILE INSTRAINATE IN ULTIMELE 12 LUNI
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VALOAREA

g000
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IV. ACTIVE FINANCIARE - ...:.-:-

1. Conturi şi depozÎte bancaie~ fondur(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 străinătate

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

la
..20' O

20'0
, .

..
')"',- ,

-~-
• CateYJriile, indica te sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau
echiv'l)~hlte; :1,-]) FonJuri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri priva te de pensii sau alte sisteme cu
aci.mitiiire (t'e vor declara cele aferente anului fiscal anterior)

-': ';",'"

dacă valoarea de piaţă

NUMAR DE
TITLURI I COTA

DE
PARTICIPARE

2. Plcrs-ainente, ,investitii directe şi Împrumuturi acordate,
... .. ..r;~j,,. ' ....
Insuma;t,wa tuţuror acestora depaşeşte 5.000 Euro
Nota: se'vor declara inclusiv investiţiile şi participările În străinătate

~.N"Ti',T TITLU I SOCIETATEA IN CARE TIPUL*
PE~:S0 'A ESTE ACTIONAR SAU ASOCIAT I

'i ENEFICIAR 'DE ÎMPRUMUT
. ;-:~,'~~

VALOARE TOTALA
LAZI

, :./

I
* Cate'i6tijJe' indica te sunt: (1) Hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligqţiuni): (2) Acţiuni
sau părţ)'s'?-riale În societăţi comerciale; (3) Împrumuturi acordate În nume personal ' '

" ,

3. Alte 'c.Otive producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul
, ••.• 1,

a 5.000 :::~ro pe an:
Nota: se,yhr declara inclusiv cele aflate În străinătate

~._ •••••••••• o ••••••••• o •••••••• o. o •••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••

• o ••• ", •• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• ~ •••••••••

I ; , .' .. (

,.;~j;-o:,;,,)
{"~ 1 ' '.

'1 :-','

3



~. . -~VfDATâffi,-- --- ---- -_._-~~.'-~-~~t __ •

Debite,ippteci, Jaranţii emise În beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate În sistem
leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte
5.000Euro"
Nota: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate În străinătate

_ CREDITOR CONTRACTAT SCADENT LA VALOARE
: :. ~~ ÎN ANUL

.. , ."/ J)

• 'i i :C •• ~.. 4 .••••

7",";;-;, ~;:. •• -~r~~~,!yc·•..5ffirrţ:servt~J·.I' Sau>a",aniaje primite gratuit sau ;:,;.,bveliţichI6tcfaţă de
valo~.r~.a,.,depiată, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale,
regihlufono.me, 'Gompanii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau
străine~jfÎclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decat cele
ale anga.r)torului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 Euro'

! .

CINE A,REALlZAT
VENnUL

1.1. Titu!ar

1.2. Sot/sotie

• " ·f

'. ~'.:, ,

1.3. C;p'ii,~ i

SURSA VENITU LUI:
NUME, ADRESĂ--

SERVICIUL PRESTAT '1
OBIECTUL

GENERATOR DE .
VENIT

VENIT ANUAL
ÎNCA'SAT

Se ~xli,e~iţază de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-
lea.
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.• ~.~. VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În- .::= ··~::;Uitimul an fiscal Încheiat (.potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003- Codul fiscal, cu
.~o -. -.. -.-- modificările ş(tompletările ulterioare) . C

Nota: se vor 'declara inclusiv veniturile provenite din străinătate

..!.yenit~fH~in investitii

...:1..1. Titular

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

DE VENIT
/'

T'N~S :t.~~t:.fj A ~ b''1"'=> kt.'
6? ~"ţ>\ CO~ '::>\ \..,t:.L :ţ...q ~ ~ , k:t .•'

f)

~-(f ~\~~ t-~\L,1M~. n ~16.:I ~Â'

I CINEAR':'AUZAT
VENITUL

'.',- ,--,'

1.2. SoUsotie---i1~·i~;:·:
5. Venitli.ridin pensii_ .....

1.1.Tit~l~r'\

1.2. SotJ1iotie
r-~~
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8. Venit\lri!ăin alte surse

1.1. Tituiart .
.~~----

" ',.'

1.2. S0t!:~e1!~__

,.'

,,'!it'-.;'" ,

Pre~e'nta declaratie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale,
pentn{irI'exactitatea ~au caracterul incomplet al datelor menţionate.
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