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cmwscând prevederile a.rt. 292 din Codu.! penal privind fa.!suI în declaraţii, dedaI' pe proprie răspundere
că Împreună cu familial) deţin rrrmătoar-eIe:

'i' 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunq:ri imobHe

1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
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'••d~bâridire,.

;::Categoriile indic!lte sunţ: (1) agtico!~(1) forestie!"; (3) i1;~a~/n?~;(4) l~citr de up&: (5) âlte câtegorii de te!'eiTijxi
extraviIane, dacă se află În circuitul civil.

*2) La "Titular" se menţionează, În cazul bunmilor proprii, numele proprietarului (titulamJ, soţuI/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

NOTA:
Se vor declara indusiv cele aflate în alte ţări.
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-- Categoriile indicate su.'1t: O) ap&'1ament; (2) casă de locuit; (3) casă. de va~llilţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie.

*2) La "Titulill-" se menţionează, fn cazul bunurilor proprii, numele proprietill1llui (titu1illlll, soţul/soţia, copilul),
iill' În cazul bUlIurilor ÎI!; coproprietate, cota-pillie şi l11.L.'1lele c~proprietarilor.

H. Bumrd mobile
1. Autove!J.icule/autotmisme, tractoare,' maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport

care sl.mt supuse ÎllmatricuIării, patlivit legii

Natura
.

... 1 NI'. de lmdifi Attul de fahricatie
... .'. ' .. . .

,
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1 ..•. Marca Th![ouu! de doÎJinmre. . . . . '. .. . ... ." . . . ... .
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2. Bunuri ~ub formă de metaie prepuase, bijuterii, obiecte d.e ar ti şi de cuIi, colecţii de ana şi
.m:mism~tică, obiecte care fac parte din patdmorâu] cultural naţional sau mIi"versat, a cărm" valoare
Îl1lsuilll!!tă depăşeşte ;Ş.aoa de eum

NOTĂ:
Se vor menţi'Ona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se'află sau nu pe teritmiul României

la momentul declarării.
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rv, Active financiare

1. Coutilri şi depozite hancare, fonduri de investiţii, forme echivalente 'de eeonomisire şi investire,
indusiv cardurile de credit, dacii va!oaI'ea Însumati! it tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euq)

NOL,ţ:
Se vor 'declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii fiiutI1ciare din străinătate,

msntuţia care admiuisu,etIză I ~ .' , . .. ' .I Tipul 1, .''/valuta ./DeSChis}n anul .• '.SoI~/~7~!oa.rela ,zi'.. '. : şi adJ'esaacesteia '.:' .'. . .
''',
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*Categoritle 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 afere;1teanului/isca/ anteriOl).

acestora depăşeşte 5.000 de euro

Se vor declara itic1.uslvinvestiţiile şi participările 1"n str~171ătate.

. Eniiten t' titIuisiJdetaiealn care persoana este
acţi(llllu'sau as~ci2t/beneficiarde îm rumut.
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an: 3. Alte active producătaan~ de venituri !1(ţte, care msrrma:te depăşesc echfvz1errtul a 5.aOG de .euro. pe

)............................................................................... /~:. .
................................................................ , / ; .

"' .. .. .. . . . . .. . .~ ; : ~ " .
NOTA: ..
Se vor declara'inclusiv cele wate În stri:1inătate.

V. Datorii

Deuite, ipoted, garanţii emise În beneficiul Ulmi terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunmi, dacă valoarea Însumată a tuturor acestara depăşeşte 5,000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate În străinătate.

VI. CaăoUIi, serVIcn sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de va!aarea d.e piaţă, .din.
pm'tea tmar' peE'S(l~me,or-gmlizaţii,. societăţi comer-dale, ['egii alitorwme, camplUIWsodetiilţi rraţionare sam
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale anga,iatoruIui. li ciimr valoare individu!!Ii! dep.11şeşte500 de e~i();'

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

..:Siil';sa": ,~ellif-lihIi::',:
nlimele,adresa

r;-l" '!' ,•... T!" "', .• ' .• /J:'"f..J'. " .• "

~el'VlţlUl presnmţJDlecuH
'ge!!edtol'de venit
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1.3. Copii
I,
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VII. Venituri ale declaraurului si ale membrilor săi de fa'milie, realizate În ultimul an uscaI Încheiat
(poni:,ft art. 4I din Legea Il•. 5i1I2:GG3 pri\~nd Codul usca!, cu ~odificăIile şi completările ulterioare)

NOTĂ:
S.evor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
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Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/O bieetul . Veniful anual ..' .....
. numele, adresa acncratm-d.evenrt .'. . fucasat1. Venituri din salarii

1.1. Titular Ol;:tCH\\""\ COI\J::j,L\t::lZ (oG..JţoRr\ FI='
(oN("E':\ CON S.,.L\~R 1'),K GEN LoNfoG<.ri FF'l.? Soţ/soţie "- -- .._-,. -

")
1.3. Copii I .•

./
I i .// I2. Venituri din activităţi independente .

/ .•//
2.1. Titular

//"

//'"

2.2. Soţ/soţie I /
./

I1 I / I 1I ./
3. Venituri din cedarea folosinjei bunurilor .

,.7"/'". ' , , , , ,

"3.1. Titular ./
,/

/
./

3.2. -Soţ/soţie 1/

I/1I
I " TT-._~'::,I.•. _,.:' .J.:~~':__"'__,~',~':~,:,:l~';::':;~::;i..iifi iriVC')lljll

1""'1. lLllllăT

"" ~ C' 4-'"q.L. 00~jSoţ1e i .'
-- i ÎI / I I/

5. Venituri din pensii /
./

5.1. Titular I / I I/ I ! I
/

0.1. Titular

I
/5.1. soţ/sotie///
I ;11
16. Venituri din activităji agricoZ(j;~:'- _

6.2. Sot/soţie
~~e'_~~~~ ~-- - _+_-- __;



'.
'.

}.

CÎne a realizat .venituI Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectrrl Venitul anual II . Nume, adresa generatOI: de venit Încasat .

/. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular I . I--- _ ..__ ..._-_."'---_._---_._------_. --- ---~.._------

.---/
7.2. Soţ/soţie .----------_._- .-----.---------7.3. Copii ---------.,--- ___ .M •••••• -------"- ~--~-~- .

8. Venituri din alte surse
. .

8.1. Titular P(I.\ ÎI iSiR'.R tS UCi...X< E"?C\ CoN.'S-'L\E:R cSENE:Qfl\. CQ~F0R~\ff

8.2. Soţ/soţie --~--------
18.3. Copii .------------
/ ----------- -- - -. ._._.

''',.
<:::--:

Prezenta declaraţie constituie act public şi r-iispund potrivit legEi penale pentru lliexactitatea sau
caractenI! incomplet al datelor menţionate.

Data completării
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