
DECLARATIE DE AVERE

G;J({f:'(Y' .. /.) il ~ '/Jp../ ;)1A)6.'. -,Subsemnatul (a). ,~?.~.. : ~t~ ~ ;M /..;t.~~'.?~5 , având functia
, , 'P D. 'de yl.CEPf21/(J.tI1J? c;:zi:7.v{-:(.~-f!C , la f!!.r.~ , declar pe propria

raspundere, ca împreuna cu familial) detin urmatoarele active si datorii.
l)Prin familie se întelege sotul/sotia si copiii aflati în întretinerea acestora.

Titularul 2

1. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri:

Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte tari.
- Adresa I Categoria* lAnul I Supraf.

dobândirii
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Categoriile indicate sunt: (1)agricol; (2)forestier; (3)intravilan; (4)luciu apa; (5)alte categorii de
terenuri extravilane, daca se afla în circuitul civil.

Titularul 2

2. Cladiri:
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte tari

Adresa I Categoria* lAnul ~raf.
dobândirii

13U~ Iii t/

*Categoriile indicate sunt: (1)apartament; (2)casa de locuit; (3)casa de vacanta; (4)spatii
comerciale Ide productie.
2 La "titular", se mentioneaza, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul,
sotul/sotia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.

II. BUNURI MOBILE

salupe, iahturi si alte mijloace deL Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole,
transDort care sunt supuse înmatricularii, potrivit legii:

Natura ! Marca Nr. Anul de Modul de dobâ ndir~
bucati fabricatie i
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3. Alte active producatoare de venituri nete, care însumate depasesc echivalentul a 5.000 Euro
pe an:
Nota: Se vor declara inclusiv cele aflate în strainatate.

V. DATORII

Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garantii emise în beneficiul unui tert, bunuri
achizitionate în sistem leasing si alte asemenea bunuri, daca valoarea însumata a tuturor acestora
depaseste 5.000 Euro.
Nota: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în strainatate.

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata, din
partea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii! societati
nationale sau institutii publice românesti sau straine, inclusiv bruse, credite, garantii, decontari
de cheltuieli sau alte asemenea, a caror valoare individuala depaseste 300 Euro *)
Nota: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate

Venit an ual ÎncasatServiciul prestat /
obiectul generator de

venit

Sursa venitului:
Nume, Adresa

Cine a realizat
venitul

1.2. Sot/sotie

1.1.Titular

I "

~CopiiL~-,~__ I { 1

*Se excepteaza de la declarare cadourile si tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradlllr si II.

VII. Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familie, realizate în ultimul an fiscal

încheiat (potrivit aliAI din Legea nr.571/2003 "" Codul fiscal, cu modificarile si CC11111Jletari1c
ulterioare ).



Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.
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! Cine a realizat
I Sursa venitului:

S,~idul p",tut I~

Venit anual încasat
venitul

, Nume, Adresa obiectul generator de
I

venitI

1.Venituri din salarii

1.1.Titular
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1.2. Sot/sotie
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1.3. Copii
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2.Venituri din activitati independente
1.1.Titular
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1.2. Sot/sotie
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3.Venituri din cedarea folosintei bunurilor

1.1.Titular
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1.2. Sot/sotie etc.
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4.Venituri din investitii
1.1.Titular

~~---- ..--.... ---::,

....

~//
~-

1.2. Sot/sotie
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5.Venituri din pensii
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1.1.Titular
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r.venituri din premii si din jocuri de noroc '
~~--

1.1.Titular

1.2. Sot/sotie

1.3. CODii

8.Venituri din alte surse

1.1.Titular

1.2. Sot/sotie

1.3. Copii

Prezenta declaratie constituie act public si raspund, potrivit legii penale, pentru
inexactitate a sau caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii:


