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răspundere, că împreună cu familial) deţin următoarele ac[ive şi datorii.
11prin ramilic se înţelege soţul/soţia şi copiii atlaţi în întreţinerea acestora.

1. BUNURI IMOBILE
L Terenuri:

Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări_
Adresa Catcgol-ia* Anul Supraf. Cota Valoarca dc Modul dc Titularul 2

dobiindirii , parte impozitare dobiindi,-c

---V---:-----~ I
I

~ I<...
1

• 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.
1

Cota Valoarea de Modul de Titularul -
~ . dobândirii parte impozitare dobândire

~--------- I I
~

~ ,

C
*Categoriile indicate sunt: (l)apartament; (2)casă de locuit; (3)casă de vacanţă; (4)spaţii
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 coproprietarilor.

] Autovehiculc/aLltoturisll1c, tractoare, maşini agricole. şalupe, iahturi şi alte mij loacc de
transpOl~are su~t supuse înmatricuJarii, potrivit legii:
! :"atlll-a ! ;\Inrca i 'II". I .-\nul dc ,- 1\lolhiT;lc d()~-i~-c -~!
• I huc;iti fabricatic i '~'\O~~:-k--~\~~-.-~G----- ~__~.~~_9~fT---__-~ ~~-~---- .

.. ~-.u_~ ~_n ~==+_.~__ ....__



2. Bunuri sub formJ de metale preţioase, bijuterii. obiecte de aiia şi de cult. colecţii de artă şi
numismatică. obiecte care fac parte din paIrimoniul cultural naţional sau universal :iau altele
asemeneJ, a căror valoJre insumată depăşeşte 5.000 Euro.
Nota: Se vor lllenţiona toate bunurile atlate în proprietate. indiferent dacă ele se amI SClU nu pe teritoriul
României la momentul declarării.

I============= __O_I'_SC_' '_'ie_r_c.S_U_'_II._aJ_';i_

t~----
IIl. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 1.000 ElJRO FIECARE ŞI
BUNURI [MOBILE ÎNsTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI

!
-- II

Natura bunului Data Persoana către care s-a Forma Valoarea
Înstrăinat Înstrăinării Înst.-ăinat Înstrăinării---

-~---- I
C-

I

IV. ACTIVE FINANCIARE
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economISlre ŞI
investite, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro.

d I . l' 1 'fi A b-' " .. fi 'd' .Nota: se vor ec aJ\~InCUSIVce e a ate In anci sau institUţII InanClare 111strălI1ătate.
Instituţia care administrează Tipul * ! Valuta Deschis Sold/va Ioare Isia dresa acesteia În anul la zi I------------

L ~ .
'A

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

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă îns umată a
tuturor acestora depăşeşte Ş.OOO E.uro.
Notă: Se vor dec Iara inclusi v investi ţii'Ieşi participări le în străinătate.

t~E:~;:';~I~::~:;::~:~~~,~~~:;:r.;;~',o:,:,,_....•r~"" =~~,~~~:,:::~!c~I".•'I'~l=V"~~~'"=1
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f_-_-_-_--_---.-_----~-.--·--- -~--- - --- --_.~~=~~==~-___=___-.~·_-_l_----·-- ---------i
------- -- --- ~--- ----- --;

'C!tc:;oriilc indicale sunl: (\)flarlii de \'aloarc d.CliI1UIC (UtUrI ce "lal. c:crtilici1lc. or,li.galiuni):
: ~ i'\cliuili S;'lll 11Clrli suci;.lIc in ~()ciclrl\i (Jjlllcrciak: (3 )Impruilluturi aCDrebtL, in 11Uillepcrson;.t!



3. Alte active producJloar~ de venituri nete, cClre însumate elep{lşesc echivalentul a 5.000 Euro
pe an:
Notă: Se vor decklra inclusiv cele atlate În străinătate.

V. DATORlI
Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri
achizitionate 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.

Creditor Contr'actat În anul Scadent la Valoare

~-----
~----

~
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 realizat Sursa venitului: Servici ul prestat I Venit anual Încasat
venitul Nume, Adresa obiectul generator de

venit

1.1.Titular
.. o.
1.2. S6f/soţi e
....

L---::::::
------_ .._-----. - .. - _._--_._- -_ .._ .... _---_. --'---' . ___ 1

I ~.'~. Copii
I

r. - !

I .........- !--

VII. V~nitllri alt: dcciarantlliui si ale membrilor s3i ele j~lmilic. realizate in ultimul an liscal
închci~tl (putri\it ~~1'lA1 din Lc\!ca Ilr~ZJ/20())- Codul fisca!. cu ll1odilic5rilc şi c0I:1IJldCtrik
ul tcriDarc)



Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
Cine a realizat Sursa venitului: Seryiciul prestat 1 Venit anual Încasat l

vellitu j\,'ume, Adresa I olJlectul generalor de I '
1.Veniluri din salarii I I_-~-~ L-_--'--l

I
I

1.2.~oţie

I
~

I
I

~
1.2. Soţ/soţie eţ~ ..

i ....
4. Venituri din investiţii

',~
1.2. Soţ/soţie

-~-

~

,

~i ... - --
----'

I -

._. __ ._--_
-:=1... '_ ~1.2. Soţ/soţie _~~

i 6'. '\1en itu ri diIl acti vităţi -a-g-ri-c-o-l;.-----.

'----- _ ..- -

! ]. I.Tilul'lr
-----------------.--- ..-.----.--.------~ ------.-----~--.---...._----.-. -- -~---,

... ~'._~--=::~.._.~,.,.=. =:=::~_!===. _~. _~. '$-':-::-:' ... _._ __ ..... ' _ ..... _. i

~--------------'>



17.Venituri din premii şi din jocuri de noroc
\r-:-- - I I

.

I 1.I.Titular I

i .... ....+--

fI

1.2. Soţ/soţie I Ij
I ---.... - t-1.3. Copii ~ -....

8.Venituri din alte surse

1.1.Titular .- I- I....

1.2. Soţ/soţie --....

1.3. Copii --o. ,.

Prezenta declaraţie constltuIe act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru
inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.
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I (j DECLARATIE DE A ':':',:,~,..::.Luna .•.............•..Anul ....•.••..•

~. ~ (ZoQ ~~ C- ~'H y ~c~ \MA~
~ Subsemnatull'a)\Ot\~$C~ .....\?~.:-\ ... :-.. , avand functia deG.e"\\E;~a
..~·.M.~ .., declar pe propria raspundere, ca impreun~ cu familia 1) dq.ir'
urmatoarele active ~i datorii.

1) Prin familie se intelege sotul/sotia ~l copiii aflati in intretinerea
acestora.

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

"J

I.. - i,
-_...i

I
.. I

!,

Adresa Categ* Anul Suprafa Cota Valoare Modul de Titularul *
doban ta parte de dobandire 2)
dirii impozita

re
.. -

--- ..--
~

..

..- ..• (1) agricol; (2) forestier; (3) intravi1an;
categorii de terenuri extravilane, daca se a[ la

*) Categoriile indicate sunt:
(4) luciu apa; (5) alte
in circuitul civil.

2. Cladiri
Nota: se vor dec1ara inclusiv cele aflate in alte tari.*T*

-!

.. - I,
--- .!

I

*) Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit;
(3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de productie.

2) La "titular", se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele
proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), iar in cazul
bunurilor in coproprietate,. cota-parte ~i numele coproprietarilor.

--
Adresa Categ* Anul Suprafa Cota Valoare Modul de 'Titularul *

doban ta parte de dobandire 2)
dirii impozita ••re

~
---------- --

c-
-- - .

•
~\..L()

II. BUNURI MOBILE
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma~ini agricole, ~alupe, iahLurj :

alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricularii, potrivit legi~ .._ ..
Natura Marca Nr. bucati Anul de fabricatie Modul de

dobandire
---c...

2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiect~de arta ~i ~j(!
cult, colectii de arta ~i numismatica, obiecte care fac parte din patrlmoni~:
cultural national sau universal sau altele asemenea, a carol' valoare insum2~2
depa~e~te 5.000 Euro



Valoarea estimataAnul dobandirii

mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indifere~t
nu pe teritoriul Romaniei la momentul declararii.

..i
III. BUNUR1 MOBILE, A CAROR VALOARE DEpA$E$TE 1.000 EUR FIECARE, $1 BUNUll.1

IMOBILE INSTRA1NATE IN ULTIMELE 12 LUN1

Natura bunului Data instrainarii Persoana catre care Forma instrainarii Valoarea
instrainat s-a instrainat

-

------ .. --

--------

1
I
I
I

•
IV. ACTIVE FINANCIARE
1. Conturi ~i depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalerll.edE

economisire ~i investite, daca va10area insumata a tuturor acestora depascs:.c
5.000 Euro

Nota: se vor dec1ara inc1usiv ce1e af1ate in banci sau institutii
financiare din strainatate.

rc la
.-

lnslitutia care Tipul* Valula Deschis in anul Sold/valoa
administreaza si Zl

adresa acesteia

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

..-..- -,
!
i
!

*) Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv
card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fonduri de investiLi
sau echiva1ente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme
cu acumulare.

2. Plasamente. investitii directe ~i imprumuturi acordate. daca va10area -
piata insumata a tuturor acestora depa~e~te 5.000 Euro

Nota: se vor declara inclusiv investitiile ~i participarile in strainataLI_._----
Emitenl titlu/societatea in care Tipul* Numar de titluri/cota de Valoare totala la zi
persoana este actionar sau participare
asociatlbeneficiar de imprumut --

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

•

Categoriile indicate sunt: (1) Hartii de valoare detinute (titluri de
stat, certificate. ob1igatiuni); (2) Actiuni sau par~i sociale in
societa~i comerciale; (3) Imprumuturi acordate in nume personal.

3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depa~esc
echivalentul a 5.000 Euro pe an:

Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.



•
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V. DATORII <
Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garantii emise in beneficiuJ

unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing ~i alte asemenea bunuri, d~~~
valoarea insumata a tuturor acestora depa~e~te 5.000 Eliro..

Nota: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainALatc ..-.
Creditor Contract in anul Scadent la Valoare

/' ~ .

----V-

------ .

r

asat

VI. Cadouri, serVlCll sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de
valoarea de piata, din partea unor persoane, organizatii, societati comercjaie,
regii autonome, companii/societati nationale sau institutii publice romane~ti
sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli sau
alte asemenea a caror valoare individuala depa~e~te 300 Euro*),
Cine a realizat venitul Sursa venitului : Serviciul prestat/obiectul Venit anual ine
.

- N ume; adresa . generator de venit
1.1 Titular
...

I.) .Sot/sotie =---- ..

... ---
1.3. ----- .'
... ~ _.

•

Se excepteaza de la declarare cadourile ~i tratatiile uzuale primite
din partea rudelor de gradul I ~i II. •

*ST*

1.3.Copii

I. Venituri din salarii
1.1 Titular

Vsotie1.2.

VII. Venituri ale declarantului ~i ale membrilor sai de familie, reali,:aL
in ultimul an fiscal incheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 - Codu
fiscal, cu modificarile ~i completarile ulterioare)

Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.
Cine a realizat venitul Sursa venitului : Serviciul prestat/obiectul Venit anual incas~i-l

Nume, adresa enerator de venit __._ ._.1
i---·11:\:\)
!

D~ -po-:_.__ .. .tJ

•
2.Venituri din activitati.
independente
2.1 Titular

2.2.Sot/sotie

3.Venituri din eedarea
loeuintei
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. _ ..:

,
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·--l

---i
I
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I
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I
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\ -3.1 Titular 0-

'," .-:v .'.
,

3.2.Sot/sotie ----- '.
,_.

•••• [!'; /. ~. g

4.'" I." ,.

4.1 Titular
- ,- ----... ~

4.2.Sot/sotie ./'
--

-------------
..

.. .
S.Venituri din pensii ,

---

5.1 Titular· ' "
----

... /
S.2.Sot/sotie ,/

._---
..-/

/
.. .

...
6.Venituri din aetivitati C

..

agrieole
6.1 Titular

..

~---- ....

...
6.2.Sot/sotie ~
7.Venituri din premii si

~joeuri de noroe
7.1 Titular --- -
... --
7.2.Sot/sotie ------
.... ~
8.Venituri din alte surs.e

.. ,.. --
8.1 Titular ------.,

~
--

... /

--------- /
--_._.

8.2.Sot/sotie
/.

..

I
Prezenta declaratie co",,,ruie ,ct :~c, i raspund, potrivit legii pc

pentru inexactitatea sau caract u lnc m let al datelor ment-ionate.

Data completarli: \Semn tura'
\

~\ . O~. floD? '
~ --l

r

•

•

•




