
DECLARA ŢIE DE AVERE

Sub~emnatul/~.nata,.,- ~TlJAJlZ.rCUlVIfl:iz;A.!7iÎ;j ,LiZCA!1h2lJ f ,având funcţia
de )5'1Zf- RE:G/OIlI1fUj Pf...f:J/12.;::J7i la S. o. CCNPi2T -5>11. (:l.O/lZŞ77

CNP , ~?miciliUI C:0mUOQ T2ir,y;50ru Vec/u: Serf ,J'frf/Î7..icu,t
. /u de-lui Hunova.) IT ,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propde răspundere
că Împreună cu familial) deţin următoarele:
.....................................

* I),Prin familie se Înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi În Întreţinerea acestora.

1. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara incl~siv c~le aflate În alte ţări.
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* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află În circuitui civil.

*2) La "Titular" se menţionează, În cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar În cazul bunurilor În coproprietate, cota-palie şi numele coproprietarilor.

2, Clădiri

NU

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări.

Anul " Cota- Modu'! de'Adresa sau zona Categoria*
dobândirii Suprafaţa

.Jl..arte ' dobândire " Titularul2)
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* Categoriile indicate sunt: (I) apaliament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie. .

*2) La "Titular" se menţiopează, În cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor În coproprietate, cota-palie şi numele coproprietarilor.

n. Bunuri mobile

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iah"turi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii

. : ,,'
.~' '~. 1"" "";,"" • .... ~',; ,•..•.. ,~

~Xniiid.e ..ia~ri~~ţit: :.:;:~F;:..."~:J', ': • .::. "7' ".J' '.....,:,',... :......~,,~:;;:',..' ',"':{":'':~,"';_~
r' ,

"~.
'Nr;'del)uciiţr:Natura. , Marl:a :;""'.: I .: Mod ul dedobâridire;.,, > o',i:"f'. ...,<~,,..,r' <" ',,' \', -~,. ,;,'.',""r '.,:" ,•.,.;..•.:", ,-'" '_,,:..,. : •. ,-,,",' "Ci h" ':':',';:">. ".,1. ,. ',:',,' " ,~ - ;' :;"~,-,;", ,,:',,;. ;"~ ,~.<_1.," '. Z'"l':', ~,;;,. "', ''l': .",-, ':,'";',

-ittJ TOTU /1.iJ"1 1:rI/eJ.'If LDGJtftJ
f,' , 1 2009' e.u }/1f'Yfr2m2£'F2 4#t:tRr</fr/ă

IVU

AJU .
NU

/IlL!

NU

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
Însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor menţiona toate bunurile aflate În proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României
Ia momentul declarării.
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III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile Înstrăinate În
ultimele 12 luni

Natura bunului ,. Data Persoana către care s-a Forma
ValoareaÎnstrăinat Înstrăinării Înstrăinat Înstrăinării
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IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fO)1duri de investiţii, forme echivalente de economisire şi' investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate În bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează,
',' -'o ' - - ".', 1",. " ":","'-', _' .,'"1" \'f"', ""J":j~,.,

, ',. şi adresa acesteia:"' .. :,<ik

NU

NU
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tNai~ta}
;."<1~,"..j, 'i~,:;:_':::'i\~A;~,

*Categoriile indicate sunt: (1) 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 (se vor declara cele aferente anuluifiscal anteriOl)

2. Plasalnente, investiţii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă Însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiiie şi participăriJe În străinătate.

",:'Emitentfi titilsad eta tel{~ii'care'p'erso-anaeste~'i;
, 'atţloÎ1ăr: slih~Sb~i~tÎb~iiefiiiaţ':d1ciriJ'~~~~rir~:'~i

NU
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Nu
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Alu

NU

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale În societăţi comerciale; (3) Împrumuturi acordate În nume personal.
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3. Alte a.ctive'producătoal"e de venituri nete, care Însumate depăşesc ~chivalentul a 5.000 de euro pe
an:
.....................~tI. '" .
...... .
........................ : .

NOTk:
Se vor declara inclusiv cele aflate În străinătate.

V. Datorii
Debite, 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 de 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 bnrse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individnală depăşeşte 500 de euro*

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

U. Copii

Nu

NU

Nt.!

"Se exceptează de la declarare cada urile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi a/i1-lea
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. .
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul ;tn fiscal Încheiat

(potrivit art. 41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările. şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusi:v veniturile provenite din străinătate ..

.

"

, . ".i,S~rs~ V~~itP!~i:)",:';:"S,~rt.iEcţ:~IPtest¥t/9pi;~,~t;I'I' Ve~it~~flnual,'~ine a re,alizatvenit!:'];'\ ... """ .. numele, adresa' ....,;,.".,',.., "e .. ",,, "enerator de venIt,;"." ... ,mcasaf:"""
1. Venituri din salarii .

.
. ,. . ... . . ,

1.1. Titular 5'.0 CDIVPlZrIl1 PLoI!L?J1 ?'rz-9-- /2;z.-c I "cW'lJUV 90./6:5" le<'

1.2. Şoţ/soţie :5.(', coNP/z./ .;f.-;1. pw/"tiJ7/ SC'iEo.l/t./fT /2zf'tl~lZuN#r"z 1.;32~216'

1.3. Copii ,;.tU •

2. Venituri din activităţi independente. .'

.. ,'•..... ::c'" ,;','<";,,.' ."": '..,."':-.:.'''''}'i'; ;,i~.',;'~.,i',.':"" "

',. . ..•. .

;,. "; .. ' ,

2.1. Titular Ntl

2.2. Soţ/soţie NU

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
. . . "

. . .3.1. Titular fiJ(1

3.2. Soţ/soţie NU

4. Venituri din investiJii ' . '~" '" ' c',,',':\:;.:i". ... ,.: •.',;:;- . ,
. "

'.' ,.. ,"
'i, '.', ,c''..4.1. Titular NU

.4.2. Soţ/soţie /v'U

5. Venituri din pensii . ,

.
. .

5.1. Titular Nu

5.2. Soţ/soţie !'--fU

6. Venituri din activităJi agricole
6.1. Titular NU

6.2. Soţ/soţie /VU



•

•

Cine a realizat venitul Sur.sa venitului: Serviciul prestatlobiectul Venitul anual
Nume, adresa generator devenit . Încasat

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7. J. Titular NU

,
7.2. Soţ/soţie NU

7.3. Copii NU

8. Venituri din alte surse . . ,

.8.1. Titular NU

8.2. Soţ/soţie NU

8.3. Copii NU

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

Data completării

12.0G.'LO/3..............................
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