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DECLARAŢIE DE AVERE
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. domiciliul
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, având funcţia

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

* 1) Prin fa.milie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi În Întreţinerea acesţora.

I. BUlluri imobile

1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele 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
e;{ti"uvilune, dacă se află În circuitul civiL

*"2) La ilTitular1
' se 111enţionează, în cazul bunurilor proprii~ nU!11ele proprietarului (titularl.l 1; sotl.djso~_i(l; c(Jriiul)~

iar În cazul bunurilor În coproprielale, cola-parte ~inumele cuproprietariIoi'.

2. Clădiri

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

I Adresa sau zona ! ..., . ~! Anul S '-' t Cota-I Categona"i,.i l' r/'" uprala,auOJanu.Irn parte
Modul de
dobând.ire
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" 'Categoriile indi'cate sunt: (1) apartam.ent; (2) casă de locuit; (3) casă de \;acanţă: (4) spaţii con:erciate/de
producţie. . .
. *2) La "Titular" se menţionează, În cazul bunurilor pwprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),

iar În câzul bunurilor În coproprietate. c6ta-parte.şi nU,mele copropriefarilor.

II. Bun uri mobile
1. Autovehiculc/antoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport

care sunt supuse Înm~trieuIării, pofrivit legii

NatUl-a Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire
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2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
Ilumismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sa u 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 teritoriuf României

la momentul declarării.

I____.1

III. Bunuri ITIobHe, li căror va!oare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri i!nobUe 'instrăinate În
ultimele 12 luni

Înstrăinării
Natura bunului

Înstrăinat
Data

!!lstrăhlări!

:2

Forma Valoarea
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ry. Active firiancÎare

1. Conturi şi depo~ite bancare, fonduri de in'Î'estiţii, form~ echiv:;tlente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea Însumată a.tuturm- acestora depăşeste 5.000 de euro. . '

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

Institnţia care administrează
.

Tipul* Valuta Deschis În an ul Sold/valoare la zi
şi adresa acesteia . . ..

.
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"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 anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi Împrumuturi ac'ordate, dacă valoarea de piaţă Însu mată a tuturor
acestol-a depăşeşte 5:000 de euro.

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi partic.ipările.în străinătate,

I

I
I

El11lti:nt tiiIli/s.ocietat~-â 'În 'c.~'r~pe~-soaiia..es't~ ;'
acţionar sau asociat/bencficiarde Îm Jl:umut

*Cafegoriile indicale sunt: (1) hârrjj de valoare def/nule (ritluri :le stert) cerr(jicnteJ obhgaţjl!!?l) '.. (2)
(jc.;liuni SUL!pâr!i sociale in sociefâlJ cOl'nerciole: (3) liiiPi'ifiÎÎiituri acordate in iiZiiife pei"SOna!.
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3. Al,te active producătoare de venituri n-ete, care Însumate depăşes<: ~chivalelJtul a' 5.000 de euro 'pe. . . . .
an: -------

J '
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NOTĂ:
Se vor declara iilclusiv cele aflate În străinătate,

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii cmise În beneficiul unni terţ, bunuri achiziţionate În sistem leasing şi alte

asemcnea bunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5,000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate În străinătattl,
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VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţiQnate faţă de 'valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau
instituţii pnblicc româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angaj"atorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

" I ' Sel+iciuipre~tat/Ohj~ctui'
1 ~eiîe'ratoi~de venit.

SursaveilitiJiui:,
nJmeie, adresa'

1.1. Titular - --....
/1

,//

1,2, Soţ/soţie ~--/',-
\. -

1.3, Copii '1
--

':'Seexceptea7:ă de la declarare cedourile şi trata/iile 1I7:ualeprimite din partea rudelor de gradull şi 01 J l-1ea.
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. VII. Venituri ale de~laraI1tul,ui şi ale melubrilor săi de familie, realizate În ~Itimul im fiscal Încheiat
(potrivit art. 41 din' Legea nr. 571/20Q3 privind Codu(fiscal, cu modificările'şi completăl"ile ulterio.are) .

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: Se'rviciul prestatiObiectul Venitul anual
numele, adresa 2"enerator'de venit Încasat

1. Venituri din salarii

].1. Titular
-

(ij) /2 !J f c.. Cc,!lfiJe'T J' :i c:.1- 12.. r"~ 6"2 ~V6 (iL'f!J-f APi C4 </1. C- It'?
1.2. Soţ/soţie.
64-1iJ ici 4t)12(~iU+--,fN&c:.r'.,;/A

.-- .-- -
1.3. Copii -

.
----,

/
/

2. Venituri din activităţi independente /
2.1. Titular /

/
2.2. Soţ/soţie /

/
3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor /
3.1. Titular /

,/
3.2. Soţ/soţie

/

/
/

4. Venituri din investiţii /

I
--=]----

I
I
I

/
/

/
/

/

4.2. Soţ/soţie /
/

/

5. Venituri din pensii /
/

5.1. Titular /
,.,1

/
1).2. Soţ/soţie 7 I

" II

6. Venituri din activităfi agricole

6.1. Titu Iar /
"] ,
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1.
pursa \'~llitu!ui: Seryiciul prestatlobiectul I Venit.ul anu~1

Cine l\ realizat venitul Nume, adl'esa . generator de venit' Încasat

7. Ven~tllridin premii şi din jocuri de noroc
. ,

7. 1. Titular
"

. ,

J7
7.2. Soţ/soţie

.. .~--
~

7.3. Copii ----~
~

8. Venituri din alte surse ~ .

8.1. Titular /
//

8.2. Soţ/soţie ('
'----

8.3. Copil ---
641<;/c.,f i..r 'v/o G-46KJ~-i. 7'j-'jcFN P,c..tţ-i/i!.!V...ţ.- 0' c/1 C:-r"2- /0 7-cJ ..« ", Ci.

Prczcnta dcclaraţic constituic act public şi răspund potrivit legii pcnale pcntru illexaetitatea sau
earactcrul incomplet al datelor menţionate.

...

Data completării
/1 .-
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