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DECLARA ŢIE DE AVERE
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I. Bunpri imobile

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

SubsemnatuVSubsemnata,y c'//7.2 [,-7;/ (': ..s:c~/ v. / c/</'
de "5'C::'f--::'/?/)?C:';(4" /JI;f,/;~(;l-7c:.'/v/Cr-" la 5e:. ':c/V/.'.-7(;C;:r- oS -7'
CNP

I r' .,.-

,uno;cind P"v,d"H,...,. 292din C~du'P"" privind ful'ul in d''''''lii, d'd" P' prop,;, "'pund",că Împreună cu familia 1) deţin următoarele:
.....................................

1. Terenuri
NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări.

-----~--~ .
-.::::::::::....._-------. __ .._~.•••.

2. Clădiri

, C"'gori H, Ind
1
",,, '""" (l) 'gri" 1; (2) fO",'ll'e; (3) In,,;vH""; (4) Iu, lud, 'p'; (5) alt, <al,goriI d, "". uriextravilane, dacă se află În circuitul civil.

'2) L. "Titul,," " m,nţlon=~ 10=ul """urilo,Dwp61,n'md, ,"pe''',_o,i,i (tiM"", '01,
Yso

ila, "pllun,
jiU: În c'"Zul bun.urilo;'ln coproprietate, cota-parte şi numele copropri",ti!!"ilor.

NOTĂ:

Se Vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări.
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* Categoriile indicate sunt: CI) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/deproducţie. .

~'2)La "Titular" se menţionează, În cazul bunurilor proprii, npmele proprietar~iui (titularul, soţul/soţia, copilul),.
iar În cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietar:ilor.' . .

II. Bunuri mobile

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transportcare sunt supuse Enmatriculiirii, potrivit legii . .

---
/

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

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, abiecte de artă şi de cult, cQlecţii de artă şi
nu:mismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a Căror valoareÎnsumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor menţiona toate bunurile aflat~ În proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul Românieila momentul declarării.

~.------_.

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile Înstriiinate înultimele 12 luni .
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IV. Active financiare

-- ----._~--.~_.~.~---. '--..,:,,-"

."._-,"

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

.
1. Con'''i şi d'pozit,b""", fondaei d, i"""lii, f"m, ech"~l,nt, d, "onomi,i" ,; inv"",,

inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea Însumati!.a tuţurar acestora depăşeşte "5.000de euro

--------~
'Categoriile indicate "unt.. (1) cont '",ent 'ou eehiualente (inclu,Iv cwd); (2) depozd bancar 'ou

eehivalente; (3) fOndwi d, In"'''ti/ii 'ou 'chfo'c1cnte,Incl",I, fOwfu,i prim" de pomii 'ou alte ",t",,, cuacumulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anteriOJ).

2. Plasamente, investiţii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă Însumată a tuturor'acestora depăşeşte 5.000 (le euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participăriIe În străinătate.

----
~_..•-.~ •....-"""'--~.-"'....•..-<.

----~-~ ...--...._-----_._- <- -'-- - -

'Calegorllie Indlcale ,Ienl,'(!) ha",,, de Mioa", aerm"e ~Itlurf de "OI, ""Iiftcal', abllgaţlum); (2)
acţiuni sau pă/ti sociale În sOcietăli comerciale; (3) Î!77prul7llituriacordate in nume personal.
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J, Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depifşe8c echivalentul a s.aoa de euro pean:

~~~~~:~~~:~~~~:~:
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate În străinătate.

'.

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate În străinătate.

V, Datorii

Debite, ip'oteci, garanţii emise În beneficiul unui terţ, bunuri achizitionate În sistem leasillg şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.300 de euro

---
VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din

partea unor .persoane, organizaţii, societăţi 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 ~uro*

1.2. Soţ/soţie -.
1.3. Copii

*Se exceptea::ă de la declarare eadourile şi trata/iile uzuale primite din partea rudelor de gradul J şi alll-lea
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'NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate,

VII. Verrituri are dedarantului şi ale membrilGr săi de familie, tea!1zate în ultimul an fisca! încheiat
(potrivit art. 41 din Legea fir. 571120f13privin.d Codul fisca!, Cl! madifid.riIe şi comp!erările ulterioare)'

-

1.1. Titular
"-o LJ' li '..fi "'L'-' ..•':;)clhf:...("J I c'::X.-i1

1.2. Soţ/soţie

2.1. Titular

1.3. Copii

2.2. Soţ/soţie

--~--

I

3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4.1. Titular

5.1. Titular

l.-
I II ""l CI _.L 1_ ~ "
,..,.."". .:lV~/.:sU~It::

5.2. Soţ/soţie

'?Îtel1f(uNdili.dciil?f/iiriagr/coll'
6.1. Titular

16.2. Soţ/soţie
I
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}';Vel1ituridil1premii şi dinjocuri de noroc'
7. I. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

S:\Venitttridi~alte'surse "'"
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii
.....-------

,
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau

caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării

..!!?:.~?~..:lE(Ş
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