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SUbsemnatul/subsemna~ .v~J!~.(J:.fI.r!.! ,
având funcţia de./!..{JI:I.C:)/!..,& , la ~.. l;,.:.l.I!{.0 ..: .
...... .........•.. l. , CNP , domiciliul

jl'll"J/7[~~ -"............... ,,,)c,...,.c.I,..:-..t<.,o..v/.I./ , cunoscand prevederile art. 292 din
CodlW"penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere că Împreună cu
familia,1) deţin următoarele:

1. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri

Nota: se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări

_. :.: '

Categoriile indicate sunt: (1) agricof; (2) fCX'estier;(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 tări.'

Categoriile indicat!' sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale /
de propucţie .
,1) prin familie se Înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi În Întreţinerea acestora.
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-------c·opilul);-iar În cfJziJlbunuriI0F-lR..f;0profJr:ietai~umele-coproprietariI0r,-----------
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II. BUNURI MOBILE
1.Autovehicule I autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace
detransport care sunt supuse îninatriculării, potrivit legii
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." '~'2:' BunUri' 'sYibYorm'J' dt: me-tai'~'pieţioast:, lJijuferii, ooie(;ie ue âi'~d~; ue (;uH,
colectii de artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural
natio~al sau universal, a căror valoare Însumatădepăşeşte 5.000 Euro
Noia: se vor menţiona toate bunurile aflat'e În proprietate, indiferent dacă ele se află. sau nu pe teritoriul
României la momentul declarării

III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3000 EURO
FIECARE, ŞI BUNURlllVioBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
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IV. ACTIVE FINM.JCiARE ' '."<-'"
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 inr;lusiv cele aflate În bănci sau instituţii financiare din străinătate

* 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

...• ,.",-0"'.",.",....,.-: LaclJ!:p,~re -(se vor declara cele·afe/iente a8ului-fise-al-antf#i'er}--... . . :o '.' '-,- :~.,.. ..;~-.,.,,~~
. - . -, .... -. , . .• ". '_~;.-.• -;:.-~.;';'--;./;..•~~~...~-,_••. :' ~.... #,,;.;.~ ';~'N·r-."'·.·:.:_';""j" .~ ... :, .•... ::",.::,."_'~_~;::~_~~J:'''_'' ~;;:'~:_~''''''!

"._-- --.- ;.<,.~ 2:-PTa~sâmehte; investiţW ti·rrecte'şYirriprunlt.itQri'&-C--(J{tiate~--dacav:alo-areci' de
Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro
Nota: se VQ( de.ciara.inclusiv iave.stiţiile..şi...paJiicipăriJeÎn străinăta.te

* Categoriile indicale sunt: (1) Hârtii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) Acţiuni
sau părţi sociale in societăţi comerciale; (3) Împrumuturi acordate 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
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, -...•...••.....•.. ,. ..-...•.-
V. DATORII

Debite, ipoteci, garanţii emise În beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate În sistem
leasirigşi alte asemenea bunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte
5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate În străinătate

, .' '. .......: "--' ,... , ...._- '..

•. ' ',..- '. ,""'7:':' ._~.p.-. '0f--' c 't,;::-J~z:~;:. -:,'~ ~"w;,...~.'_~' _ . :;.,', '~.'.. :,~:,·":;7..i:E-..~·;,.~:';:;"'''.~:,\~:-::,.:ij.~~~;.t..:~-'~;:-, ,.,' .
'~:,'- ,:~:-"":".':::"~".- -_~·;~ii:.i.':-âdtiiitr;"!ţ~rv:lcij·s'au a.••"Sr:taja'pr1m rtfi':'grat6'îf'sa o··sU.l5venţi, brt?lte"raţă, de'

vâloarEla'ae 'piată',-din"pâffeă ·unor pers'oane7"orgâriifâ1ir;'societăti ~comerclâle:'~'
regii autonome, 'companii/societăţi naţionale sau instituţii publice ~omâneşti sau
străine, inclusiv burse, credite,gal"antii, decontări de cheltui-eli, altele decat cele
aleangajatorului, a.căror valoare individuală depăşeşte 500 Euro·

1.1. Titular

1.2.SoUsotie

.. -..:.....

1:3. Copii

Se exceplează 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 declara-Rtului şi ale membrilor săi de familie, realizate În

ultimul 'an-'fisca1Încheiat-(potrivit-art. 41 din Legea nr.571J2003 -'CodtI'Hiscal, cu·
modificările şi completărlJe ulterioare)
Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate

1.2. Sot/sotie

1.3. Copii

1.1. Titular

..... --- .., .....
I

1.2. Sot/sotie

1.1. Titular

1.2. Sot/sotie

1.2-S.o.tf.sQtie _
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8. Veniţu'riioin alte surse

1.1. Tituiarr

',.,'

[3. COP~i:,'...... ,--~--
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Pre-l.enta declaratie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale,
. 1· , ,

pentrd"frtexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.
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