
Subsemn~tul ~.0.~lq.~~ :PP0.4!!:!..; ..q.f!!~.e~t!! " având funcţia
de ./.~.§ ~fl?~?-: , la ?~~..tj~J..~~f!?r?!!..~.A., declar pe propria
răspundere, că împreună cu familial) deţin următoarele active şi datorii.

Ilprin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

1. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri:

Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adrcs,] Categol"Îa* Anul Supraf.

dobândirii ,
Modul de
dobândire

oHh,G

. Categoriile indicate sunt: (l)agricol; (2)forestier; (3)intravilan; (4)luciu apa; (5)alte categorii de
terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil.

2. Clădiri:
Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări

Adresa Categoria* Anul Supraf.
dobândirii

*Categoriile indicate sunt: (l )apmiament; (2)casă de locuit; (3 )casă de vacanţă; (4 )spaţi i
comerciale /de producţie.
2 La "titular", se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul,
soţul/soţia. copilul), iar În cazul bunurilor În coproprictate, cota-parte şi numele coproprictarilor.

t. ;\utovchiculc!autoturismc, tractoare, maşini agricole. şalupe. iaht uri şi alte mij loacc de
_traJ~2rt care SLl~t supuse Înmatricularii.yotri\it legii: . _

r :\'alura ' .\larca ''Ir. Anul -J~I- ,\Iodlll dc dohândire
bllcăti __ rabl-icaţie~~ _
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2. Bunuri sub forma de metale preţioase, bijuterii, obiecte de ariă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatic5, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal sau altele
asemenea, a c5ror valoare însumată depăşeşte 5.000 Euro.
Nota: Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul
României la momentul declarării.

t----
III. BUNURI MOBILE. A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 1.000 EURO FIECARE ŞI
BUNURl IMOBILE ÎNsTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI

Natura bunului Data Persoana către care s-a Forma Valoarea I

Înst ră in at Înstrăinării Înstr'ăinat Înstrăinării I- 1--------- I
i

IV. ACTIVE FINANCIARE
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economlSlre ŞI

investite, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro.
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează Tipul * Valuta Deschis Sold/va loare I

şi adresa acesteia În anul la zi I
~

-~----
L -- !

* Categoriile indicate sunt: (l)Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2)Depozit bancar sau
echivalente; (3)Fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte
sisteme cu acumulare.

f
I
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L-----
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2. Plasamente, investiţii directc şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă îns lJmată a
tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro.
Notă: Se vor declara inclusiv investiţiile şi participărilc În străinătate.

Emitent titlu /societatea ~~l cal'c pcrso~ TiJlul* - I Număr dc titluri / c()t~l-dc ,- \'aloan t ota~I---
cstc actionar' sau asociat / hCllcficiar (i~-- I ; par·ticipal'e 1,1zi

____ ,~_~JmprlJlIJut .J. J __~__~ ~_J
I I, I

I

- -~-- -~-
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(~)\clillni <;aul';lr(i s(lciJk in ,(·ciclflli c()lllcrciJ1c: 13!ÎmpruI1luluri ac:oret.1tcin nUlllc pcr<;onal



3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 Euro
pe an:
Notă: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. DATOlUI
Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, 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.
Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi
naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv bruse, credite, garanţii, decontări
de cheltuieli sau alte asemenea, a căror valoare individuală depăşeşte 300 Euro *)
Nota: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in străinătate

Cine a rcalizat ' Sursa vcnitului: I Serviciul prestat / Venit anual Încasat I

venitul Nume, Ad'"csa obicctul gencrator de I

venit ==jl.1.Titular
---

I -=::>
f-

..
I I :2 SOl/soţie J L I
~. -~_- -.--_~-J- --~ -'._~'~- .. l--------- _ .J
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s5i ele familie. realizate in ultimul Jn liscal
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Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
I 'Cine a realizat I Sursa venitului: Serviciul prestat I Venit anual Încasat

venitul Nume, Adresa obiectul generator de I I
venit , j

1.Venituri din salarii ,
I

i.1.Titu~/Jt1(-f&4 9at'r-r4ltt"A: i€C~ r ._--1
11-(5. ~ l1!XL ! jf <Ooc llo~

...'&~Î!;,fH1
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,
CloH I1.2. SOţtl3C>ţ~t;&(..tţ ~OQ,e~rl.. ! 10 CC~

.... eru 's.Ofi Q- GS TE-7Î 'c ~ L I
1.3. Copii i I
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2.Venituri din activităţi independente
I

1.I.Titular ./ I
'.' . ~ I
1.2. Soţ/soţie c'

."--
....
3 .Venituri din cedarea folosinţei bunurilor I

I------l

1.1.Titular ~ I---- 1.... I1.2. Soţ/soţie etc. ----- I
....
4.Venituri din investiţii I

1.1.Tituiar ~ -1--..
,- .. -----
1.2. Soţ/soţie ----
•• o.

S.Venituri din pensii

----- ~ ~?--.~-------~~~_.~----==-~~~-
J.I.Titular ~- ~---_.----- ---1-

.. , .

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

1.2. SOl sotie
- ._---~._---- --~ -~- - o



17.Venituri din premii şi din jocuri de noroc
I, 1i 1.I.Titular
!

I
;;; II ...., ------- I

I 1.2. Soţ/soţie Ir-:-.. I
~ ===lII - V1.3. Copii I

c....
8.Venituri din alte surse ,

1.I.Titular 1

) I
....
1.2. Soţ/soţie /

~

.... ~
1.3. Copii ~
.... /, Ic... ,

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru
inexactitate a sau caracterul incomplet al datelor menţionate.


