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DECLARAŢIE-DEA VERE

..
Su bsemnatul/Su bsemna ta,
de ,,:= / !~j.-,> c./

CNP

i=;~~-.(/(' L::5~(' (j
Ia

, domiciliul

, ayând funcţia

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind tillsul În declaraţii, declar pe proprie nlspundere
că Împreună cu familial) deţin următoarele:
.....................................

* 1) Prin familie se ~nţelege80ţul/soţia şi.copiii aflaţi În Întreţinerea acestora ..

I. Bunuri imobiIe

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

•.•...•.Anul.
d6bâiJ.diriio- ','

3
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.----_.-
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~,Categoriile indicate sunt: CI) agricoi; (2) forestier; (3) intraviian; (4) iuciu de apă; (5) aÎte categorii de terenuri

.,:traviiune, dâCă se aIIă in circuirui civil.
~'2) La "Titular" se menţionează, În cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţuIlsoţia, copilul),
r În cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

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

.. ,- I

Modul de
dobândire

I . ~.

,/ I /.,'-. _ i
I ( ~•..'~. /.,' .. '. 1,'

, ,.._-,-+--~-_.._.---+--_. .. -/

IC. t . '. _~lmI /'S f' f I Cota--a egona'" • b~ •... upra a,aao .aWHrn ' I parte

I
./ ,

Adresa sau zona
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,"' Categoriile Lt"1dicş.tesunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) c-asă de' vacaI~ţă; (4) spaţii comerciale/de',
producţie. .

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor pr9prii, numele proprietamlui (titularul, soţul/soţia, ~opiluI),
iar Îlt cazul DunurilcirÎn coproprietate, cota"paIie şi numele coproprietarilor. •

II. Bunuri mobile

1. Autavehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transp.ort
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii .

. .

.Natura Marca Nr.de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire--'- .
- ~ .
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2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de ana ŞI cre cult, colecţii de al-tă şi

mmismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultm-al naţional sau universal, a căror valoare
nsumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor menţiona toate bunurile aflate În proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României
1 momentul decl<irării.

.,' \'aIoaren estimatăt-.i Anul dobândirii

I ---- ---.- -.- -.

----1---

Descriere sumară
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III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile Înstrăinate in
:mele 12 luni

Valoarea

----------- "----.
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Natu.ra tmwlui ..Data I Persoana către Cai'e s-a Forma. I

Înstrăinat II !nstrăinării. " îmtrăi.nat Înstrăinării ,
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IV. Active fimmciare

1,. Canţuri şi d'epazite lJancare, fanduri de investiţii, form~ ecllivaiente ,de ec(momisÎre ŞÎ investire,
incIm:iv cardurile d.e credit, dacă valo'llrea Însumată a .tuturor acestora depăşeşte 5.000 de eun)

NOTĂ:
Se vor 'declara inclusiv cele aflate În bănci sau instituţii financi~re din străinătate,

Instituţia care administrează
şi adresa acesteia

.

Tipul*

(

Valuta
. . .

..

L{~ !

LE'

.

Deschis În anul. Sold/valoare Ia zi
. '. '.'

~~:,:c.:,!~:~j;r "i; (~/5o/'=','

/
.{-c.:',/

....

'-~---~-~---..

. . '

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
~chivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pen,sii sau alte sisteme cu
!cumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2..Plasamente, investiţii directe şi Împrumutud acordate, dacă valoarea de piaţă Însumată a tuturor
cestora depăşeşte 5.000 de euro

Se vor declara inclusiv investiţiile şi panicipăriie în străinătate .

.Emit~nt titlu/societate!!!!! care pe!'~~!!!!.aeste
acţionar sau a~ociatlbenefichir de Împrumut .

INtIm!!!" de !itI!!!'.!! 1" I
Tiimi*. Valoarea totală Ia zi I. . . . cota de participare

_."--- ----- '-. __ . -.-.------
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"'Caregui'ifZe. iiic/;"C(heSi.iii: (i) h(jj'ifi ae ipioGre aejiiiUie (iitiuri ae stai, cei'ii/icate, obiigaţiwii); (oi)
mi sau păljÎ sociale Î17 societăţi comerciale; (3) Împrumuturi acordate ÎII 17711172 petS()!!cJ!.



, .'

an:
,

~< ,ft.1te ,active [Jraducătaaee de venituri nrete, c~I'e En~umate depăşe~c echivalentul a 5.aaO de euro pe.

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate În străinătate.
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V. Datorii

Debite, ipoteci, garanţii emise În beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate În sistem Ieasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv'pasivele financiare acumulate În str:ăinătate.

II'n; -'------....
___~-----ft.-_._-.._- .

---------_..

VI. Cadoul'i, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
artea IInor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau
lstituţii publice româneşti sau străine, inclusiv bur~e, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
~Ieale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 5IJQ de em'(l*

Ve~i~~I.~~~~1,
Incasat!;

" ServiciulpJ:;estat/Obiectul"
enerator'de venit,

,
("c~~,./ /

Sursa,;enituItii:
numele, adresa '

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

. -.~, "-'-".- .. - ."_, ft_--. __._'..

"Se exeeptează de la declarare eadourile şi tratafiile uzuale primite din partea rudelor de gradul J şi al1 Mea.
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'~II. Venituri a~e ded..arantu!ui şi ale memln'Hm' săi de' famiHe, IAeaHz:ateÎ11uÎtfmuÎ an QscaI Încheiat.
(potrivit art. 41 din Legea nr. 57112(103 pl~ivindCodul fiscal, cumod'ificăriIe'şi completăriIe ulterioare)

. NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

.' .' ,.'

/\/f ,' (:"-.'.:'':f.:~ r'c;: ,;.. " ,.;.iVenituri din investiţii

. Soţ/soţie

Venituri din activităţi agricole .~'.' I
. Titular ./' I
------;------~-----+------'I

i i
i I

Cine a realizat venitul Sursa venitului: Sen'iciul prestatiObiectul . Venitul anual
numele, adresa \!enerator de venit Încasat1. Venituri din salarii

1.1. Titular se c i:.'(Ii';:'E7 .5.: ..f'ţ ('".~" ,/" "'1 . -If //(./ '/(;'!v f....;::.(..\ee ....; y
l' t"'> ~ ti:'b0IiJI/Q'~i.;~

_.---_.,,---_._-~--" - ----~----~ ---------- •..•...•._~----~ ., ~."._ ...- .. " ...- _"~--_.
1.2. SOţ/~oţie '" " / 1 3:Z~5;'._<::1 l~;/.~.,,~./• ["d.S. f ..../e .•..t')OV'cZ :;:~::le; .<'/V

C~{i/:,7
_.' . .-- ..---~--------------'---~_.---------._----------- - ~--- - - ._------ .. . , .. _ .... . ... ,. ,

1.3. Copii --_ .. - - -_._-.---~... .•. ----....---,---_ ..•....... ----".__ ... _. ----.-~.
"

.-- .._,
--_.- .. __ .... .-----_. --'--'--.., _., .. - -"-~--_.'--.. .'-' .... _ .. _ ..- _.- -- ._---~-

2. Venituri din activităţi independente t\!~. e .- -/-.;.;, ("r- /t Xl,:;." ;, I L ~,.~L/

2.1. Titular ---,--~ .._-_.--- -_.--.-....
2.2. Soţ/soţie ..'

,. ...,.-<-.,~--

.. - '

3. Venituri din cedarea folosinfei bunurilor ), ': . ('"'';'5 i/.-.:.:. (-'b~;;;"..../i/" ,
3.1. Titular

---------
.-- -_.--_.----1.2. Soţ/soţie ....•... ~.-..-.--_.,~--_.

-'-'-'
- ._---~._.,

.-,
.1. Titular

- ,

_.--- ------------
2. Soţ/soţie .- , ..-_.,-

,-- -..- ..'-
,.'

o-
,.'

.- ,---'-

Venituri din pensii /r.,,:~~, (~.~r/~' ~-,'") - . ;'
t '-, t- r../ /

1. Titular
-- .~._--- - -----

I,
O"
. ,-

~---_.. .
-'

~.Soţ/soţie
,-

"
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Surga:venitti!uri ' '"

Serviciul pre~taţlobiect~! I Ve:ituI anual IJ Cine a reafizat ,;enitul
Nume, adresi,

, . generator de venit, Incasat
.7. Venituri rjin pre!nii şi dili jocuri de noroc '/~:<j t-='_> ,.~~~

/

c.~ {(",'/ ,
7.1. Titular .

------'-------. .---__ o

.- ..'.'oo.•,. .'7.2. Soţ/soţie .. .' 0-'

.- • 00
"...,....o.~".o::;:::;

7.3. Copii -'o/-
. o'

...---- .'.-••..
8. Venituri din alte surse I~\.:/Ci c...-:.s /7'f-:.; ,..--Ct ';:'c/ /

, •8.1. Titular • .
------'

...---------.-----------8.2 Soţ/soţie . . ..•..,.. o....- ..~:~

../., ...':.-.
8.3. Copii

_~,r.".c" --
....--------

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

Data completării

. ;:./ f"';../' ,:: "', /'.:? ... ~.l.:. f;:<-':~;.~-.~".~•..: ..•...
•• ••• 'li ••••••••••
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