
DECLARAŢIE DEAVERE

Slibsemna tul/Sub semna ta,
de S,(Oih(rcoLJ A.id ..
CNP
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. domiciliul

, având funcţia
'~------ -- ,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspU;dere
că Împreună Cll familial) deţin următoarele:
.....................................

* 1) Prin familie se Înţelege soţul/sQţia şi copiii aflaţi În lntreţinerea aţestora.
1. Bunuri imobile

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

* Categoriile indicate ~~lt: (!) <:gricoI;(2) fvrestiei'; (3) intl'aviian; (4) luciu de apă; (5) aIte categorii de terenuri
travilane, dac.ă se aflli 111circuit'.11 civil.

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

':".' . .. ..........Anul ..:'."., l' '.. .. Cota-' Modul de . :' .......Adresa sali zona C~tegor!a* .
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2. Clădiri

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

Titularul2)
Am.!!

Categoria* dobândirii Suprafaţa
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* Categoriile indicate sunL (I) apartame!!t; (2j casă de locu~t; (3). casă de vacan.ţă; (4) spaţii comerciale/d(lproducţie. ' '. .

. *2) La "Titular" se menţionează, În c~zul bunurilor proprii, numele propriet$llUlui(titulaml,'soţul/soţia, 'copilul),
iar În cazul bU1~urilorÎn copr:oprieţate, co'ta-parie şi numele coproprietarilor.

II. BUllm'i mobile

1: Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahtur,i şi alte mijloace de transport
care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca NI'. de bucă!i Anulde fabricaţie ' , Modul de dobândire,
, ,l ( '.
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2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cuit, coiecţii de artă şi
mmismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
:lsumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor menţiona toate bunurile aflate În proprietate, indiferent dacă ele se ,află sau nu pe teritoriul Românieimomentul declarării. '
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Descriere s:::..m_a_r_ă .~ An_l1_I_d_O_b_â_n_d_:i_,r_ii 4-::"'" "tinmffi I

nr. Bunuri mohile, a cănw valoare depăşeşte 3.0(}(}de euro fiecare, şi bunuri irrwbile Îns:tn!Înate Înnere 12 hmi
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IV. Active financiare

L Conturi si depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echi.valente de eC()ilQmrS.Ire şi in'vestire,
inclusiv carduriIe' de credit? dacă 'va!oarea îm.umatiÎ a tuturor acestora depăşeşte. 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara Inclusiv cele aflate tn bănci sau instituţii financiare din străinătate .

Instituţia care administrează .

şi adresa acesteia. Tipul* Valuta Deschis În anul Sold/vaIoare Ia zi
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.--. -~--- ...---. ------------------/---
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*Categoriile indicate sunt: (l) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
~chivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
!cUl~1Ulare(se vor declara cele aferente -anului fiscal anteriOl).

2. Plasamente, investiţii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturorcestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

*C~tE'go;.ii!e f!!dfcc,"e .f:..','!": (1)\7[']:: d", ;:CieCii'<; de!,;;;.;,e (fitluri de siai, cenU7cm:e, oiJiigaj'hi/li); (2)
lli sau pălii sociale Îi, societăJi comerciale; (3) Împrumuturi acordate Î/l /lume perSONa!.

,Emitent titlu/societatea În care persoana este
£cţimiar sau.2:sociatlbeneficiar de Îm rumut
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Valoarea totală Ia zi
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.3,Alte active producătoare de venituri rrete, care În:;umate depăşesc echivalentUL a 5'(Joa de eun:; pe.-. ... .
~n: . , ... .....,_.__.. . .__.. '.' . .:...._________. .
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Se vor declara iilclusiv cele aflate În străinătate.

V. Datorii

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

NOTĂ: o •

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate În străinătate,

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
artea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau
lstituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, aLtele decât
~Ieale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte soa de euro*
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""Seexceptează de fa declarare cadourile şi trata/iile uzuale primite dill partea rudeior de gradul J şi al Il-lea.

~ ! , .. Sursa venitului: ServiCiul' prestatiObiectul Venitul anual I
Cine a realizat venitul ..

numele, adresa .. •.....'. 2enerator de. venit 1.
Încasat

. .

1.1. Titu!ar .

..
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-- ,,' ...-- .-1.2. Soţ/soţie .-----
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V[L Venituri ale decIal:ant~iui şi ale mCrţ1ori!a!" săi de famme, realizate În .ultimul an .fiscaI îricheia.t
(potrivit art.11 din Legea nr. 571/2003 ~ri"ind Codul fiscal, cu modificările şi completărire ulterioare) .

NOTĂ:'

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

I
i
I
i

----j
Ţ/"e!?ituridin investiţii

"enjturÎ din activită!i agricole

1 "T"'. ~ ~ f'_l_._l_l_ru_l_a_r _

,
Sursa venitului: Serviciul prestatiObiectul Venitul anualCine a realizat venitul

. . numele, adresa generator de venit încasat1. Venituri din salarii
1.1. Titular c, ,c ".. -£Id ,- <' 1, /e)

c.:' ~,{-?'"':. ", ;' ~--I/' 6~(~r;eL~_.-' '••.s:":s•...J __ o = L: d-t....U--;...>'2..;~ "-

- ,.-1.2. Soţ/soţie S'~-S--'~'f' z] .. e --1-- ',,' ,
re:, 1-;vo t2: <'

: .'".~-«~:Q _ !11t:1.c I,V, 1/1l'~ \'-t".Q..

c.::p''=H e1.3. Copii ( :7-'.----....---- ,~ .. - ---_._-- --- --~---2. Venituri din activităţi independente '"

2.1. Titular

===--==--------- ...---2.2. Soţ/soţie l.-------,=::::::::::::
~.Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
U. Titular

===--=- ~---.2. Soţ/soţie
---------

/

_ ....--2. Soţ/soţie ----.-.---'
/ ..•. -Venituri dinpensii

Titular -- '- r---......

------ 1----"Soţ/soţie -_ ..-.,- -- .
- ,,' .

~ ~'

-- -- -----c.. ,

I Soţ/soţie
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Semqătura
Data completădi

"'!':';":?'~"'".S~.(:?

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

,1 .

Cine a r~a1izatvenitu! Sursa ~7enitului: Serviciul prest£ţĂobiectuI Venitu! anual J
. - ,

Nume, adresa ..z.eneratorde venit Încasat
, .

.

7. Venituri din preniii şi dinjocuri de noroc . ,. .7.1. Titular
~ .---------

o_-==:::::: ../
.

7.2. Soţ/soţie - ---.._---
-~------7.3. Copii ----c:. ---8. Venituri din alte surse

.

..:..8.1. Titular ..
~

.~
--"""p--8.2. Soţ/soţie ----o------.... -~

-o .- ..8.3. Copii
~

-----
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