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DECLARAŢIE DE AVERE

SubsemnatuIlSubsemnata, 14 '?"L IJ/ i11t-!{' C II{) IV
de ..9~;::J.i=-JlV/(r1U ._ 'Ia . ~Q c:....oH1Jtr';:-
CNP , domiciliul '1~t.t5>i\-ei:t/ .,

, având. funcţia

- . ,
cunoscând prev~derile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere
că Împreună cu familial) deţin următoarele:
.....................................

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

1. BRmlr~imobi!e

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

* Cate.goriile irrdicate. sunt (1) agricol; (2) forestier; (3) irrtravila.'1; (4) l~ciu de apă; (5) alte cz!egarii de terenL!ri
extl"RviJane, dacă se af!5 :r: c:;cu;ti.iI ,iv-iL
*2) La "Titular" se menţionează, În cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),

iar În cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări.
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* Categoriile inqicate s.unt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţ~; (4) spaţii comerciale/de
prodl}cţie. . .
*2) La "Titular" se menţionează, În cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titular1Jl,soţul/soţia, copilul),

iar' În cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietariloL

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport

care su!!.t supuse inmatricu!ării, potrivit legii

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 v:tioare
Însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor m~nţio~a toate bunurile aflate În proprietate, indiferent dacă ele se af.1ăsau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.

III. Bunuri mobile, a cărar valoare depăşeşte .HiGGde euro fiecare, şi hunuri imabile Înstrăinate În
ultimele 12 luni
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IV. Active financia.e

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investÎre,
inclusÎv clţrduriIe, de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depă,şeşte s.aoo de eUl"a

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

, , t1 loC,5'902.D{.u.

2.- 2.iJ'/t. ',~ ta -3,&1
~ 20' /2... Jl:6Jo.o
() lot?-..\' 24/3 Q.ţJ,ooâ""-
o Gu.t"Q ~() L,1 il'--
,f' U4 ,i}..o ~ T-. ,

I ge.J.t'.e 2A:J tiI

2. Plasamente, investiţii dirr;cte şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă Însl!-illa.tă a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro

l'..JOTĂ:
Se ver declara iuc1usiv !llv<;:sli(iiieşi panicipariie in străinătate.

/

"Categoriile indicate sunt: (l) hârtii de valoare de/inute (tith!ri de stat. certificate, obligatiuni); (2)
ac/il!!7! sau păr!! soclefe fn societi5/i c0l71ercia/e,' (3) ilJlprUiliLfturi acorciafe in nu?ne personal.
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v. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise În beneficiul UDui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte

asemenea bunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

3. Alte active producătoa;e de venituri nete, care Însumatţ depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an: '--- .
..•.; ~ :.. : :::: .. :.. :.. :.. : : : .. :.. : ::/.. :::: ..: .. ::::::: :: .. ::::::::: :.. : .. :.. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
.................................................. / '" .

- lNOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate În străinătate.

i •

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumuia:te În străinătate.

VI. Cadmn-i, servicii sa~ avantaje primite gl"âtnit S,ni sutvenţim-Rate faţă de valouea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, sodetăţi comerciale, regii autonome, <companii/societăţi naţionale sau
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

/
/

/
/
/

I
"Se exceptează de la decla?we caclourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul J şi alll-lea.
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VII. Venituri ale declarantului şi ale memb'rilor săi de familie, realizate În ultimul an !iscal 'Încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

1.3. Copii

4.2. Soţ/soţie

5, Ve~ituridin pensii
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. 'Venituridin act~vităliaf5dcole..
6.1. Titular

I
/6.2: Soţ/soţie
I

~
/

/
/

. ;

./
I



•

. ,>:SurSa\'~nltll1ui:,
. :'Nu~"adre~a .

7..Venitilri din premiişidinjocuride noroc
7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8.Veiiiii:tHla/hrlftcs"Ursi.
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

'S~rvi?iul.pfesfuţ/~~tect,ut..
.' enerat6rde,venii" ,

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

Data compietării

/2 ro '!-. r (7 n).' 01
00 .••• ~.~~ •••• k;1,....' .•• Q
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