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Codul pen#'privind falsul în declarații, declar pe propria
familia*1> dețin următoarele :

1. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
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Categoriile indicate sunt: (1) agricol: (2) forestier; (3) intravilan 1 (4) luciu apă: (5) alte categorii de terenuri
extravilane. dacă se află în circuitul civil

2.Clădiri

MODUL DE
DOBÂNDIRE

@7 6}).

Categoriile indicate sunt: (1 ) apartament (2) casă de locuit. r=v casă de vacanță (4) spații comerciale /
de producție
*11 Prill fanrllie se illjelege SOILIl/soția Și COpiI aflați 111 intrețillelea acestora
'21 La 'titular se lnenji011ează, 111 cazul bulltlrilol proprii. llumete proFrrietarultIi (titLllalt iI. SOțLIl/sotIa
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if . BUNurii MOBii [
1 /;.tîtovehicule /atltoturisnle, tractoare, mașini agricote
de transport eare sunt supuse inmatricuiării, potrivit legii
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2. Bunuri sub formă de metale prețioase, bijuterii, obiecte de artă și de cult,
colecții de artă și numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural
național sau universal, a eăror valoare însumată depășește 5.000 Euro
Nota: se vor menționa toate bunurile aflate în proprietate. indiferent dacâ ele se află sali nu pe teritoriul
României la momentul declarării

DESCRIERE SUMARĂ 1 naAIJULl t)OBANDIRII
VALOARE ESTIMATA

iil. BUNURI MOBiLE, A eĂROR VALOARE DEPĂȘEȘTE
FEECARE, ȘI BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTiMELE 42 LUNI

3000 EURO
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IV. AC,1 IVI:- FllqAlqCIARL
1, Conttll i și depozite bancare, fotlduri de investiții, torîne echivalente de economisire și
investite, inclusiv carduri de credit, dacă valc>area î!\su11-tată a tutllror acestora depășește
5.000 Euro
Nota se vor clec.Iata lllCILISIV cete aIIate 111 t>ăllcl sau lllStltUIII flllallclvle dill stlălllătate

SOI O / VALOARE
LA ZI

INSTiTUȚIA CARE ADMINISTREAZĂ ȘI
ADRESA ACESTEIA

TIPUL*) VAI .LIT A DESCHIS iN
ANUL

*) Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau
echivalente; (3) Fonduri de investiții sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior)

2. Plasamente, investiții directe și împrumuturi acordate, dacă valoarea de piață
însumată a tuturor acestora depășește 5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv investițiile și participările în străinătate

EMITENT TITLU/SOCIETATEAÎN CARE I TIPUL*)
PERSOANA ESTE ACȚIONAR SAU ASOCIAT /

BENEFICIAR DE ÎMPRUMUT

NUMĂR DE
TITLURI / COTA

DE
PARTICIPARE

VALOARE TOTALĂ
LA ZI

x-aiio–rîeT1ă&aie-;Li1 Fl-l5-–Flăăi cid valoare de(ilia; 117lll-ri di Tat:–c-8Mi8itb-, oblibajihlă D) Â 8(iun
sau părji sociale în societăți comerciale, (3) Împrumuturi acordate în nume personal

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depășesc echivalentul
a 5.000 Euro pe an:
Nota- se vor declara inclUSIV cele afta€îi;îrMl



V. DATORII
Debite, ipoteci, garanții emise în beneficiui unui tell, bunuri achiziționate în sistem
leasing și alte asemenea bunuri, dacă vaFoarea însumată a tuturor acestora depășește
5.000 Euro
Nota. se vor declara inclusiv pasivele fInanciare acumulate 111 străinătate

CREDITOR CONTRACTAT SeADENȚ LA VALOARE

1
VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenționate față de

valoarea de piață, din partea unor persoane, organizații, societăți comerciale,
regii autonome, companii/societăți naționale sau instituții publiee românești sau
străine, inclusiv burse, credite, garanții, decontări de cheltuieli, altele decat cele
aIr ;trlț!?j8lr~ltlltli. r f ătc r \’? ItI?IF ill({ividllală tff}-'ășrșf I sorI FjIrt

CINE A REALIZAT
VENITUL

SURSA VENHTULUt: 1 SERVICIUL PRESTAT /
NUME, ADRESĂ I OBIECTUL

GENERATOR DE
VENIT

VENIT ANUAL
ÎNeASAT

1.1. Titular (

)

1.2. Soț/soție

####

1.3. c‘

1 Ji

Se excepteazâ (le Ia declarare caclotlrile și trotațiile t1711ale prirnite din p?IrIna rlltlelor de gIa(JIll 1 ȘI al 11

lea



v11. VelrițIII i aIc, f lec,lat atlttilhil bI alb III(-ttll'Jr IIt>1 sai de talllitie, realizate tII
ll}ttnlu! all fisc,al îrlc:llelat (jlcltr ivit alt 61 tlill 1 eg&a III 227/2011, Ct;tJtil fisc;at. cti
modificările și completălile ulterioare}
Nota se vor declara irlcluslv velritltlilb Flv\"ellltt 1l111 SlratllâtatB

CINE AREALIZAT t SURSA VENiTULUI: NUME, 1 SERVICIUL PREST Al /
VENITUL ! ADRESĂ 1 OBIECTUL GENERATOR

1. Venituri din salarii

VENIT ANUAL ÎNCASAt

1/1. Titular [21: 117 1

1.2. Șoț/so ți_e

1.3. Copii

Iri dir!]țjiyită ți IMI Șocl9@
1,1. Titular

1 .2, Soț/s3gg

3. Venituri din cedarea @>
1.1. Titular

1.2. Soț/soție, etc.

mbjriÎănihÂsti ții
1.1 Titlllirl (‘

\

1,2. Soț/soție
1

5. Venituri din Densii
1.1. Titular

1.2. Soț/soție

â Venituri din actl

1.1. Titular
@colq

1.2. Soț/soție

î.-V&niiă-i alti pr-&Friii șij8QUri: 8& noibȚ
1.1. Titular 1
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\-h_1.2, Soț/soție
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1.3. C:opt

8. Venituri dIn 8Ete surse
1.1. Titular

11.2. Soț/soție

1.3. Copii

Prezenta declarație constituie act public și răspund, potrivit legii penale,
pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate.

Data completării:
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Semnătura :


