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1. Bunuri imobile

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

,Subsemnatul/Sul3selflftata, NuL!:J(!V/f~/ /: ItI:J2/,1t-i-ILIf-;e/E , având funcţia
de AbM/Ni6T~lI-i72I2. la j. C. Col'! Pf7; ,ci.1l: PLOIG-6/-/ , .
CNP _' domiciliul

DOMJt/2- NiL P£lffl1)v/1-
Icunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere

~~.~~~.~~~.~.~..~~..~~~~~.ia)deţin următoarele: I

I

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

* Categoriile indicate sunt: (l) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane. dacă se află În circuitul civil. I

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

2. Clădiri

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

, . I
....L.-- , '--- __ ........l

1



.* Categoriile indicate sunt: el) apartament; (2) casă de' locuit; (3) casă de vacanţă;' (4) spaţii _comerciale/de
producţie. .

*2) La "Titular" se menţionează, În cazu(bunuriior proprii, numele proprietarului (titularul, s.oţul/soţia, copilul),-
iar În cazul bunurilor În coproprietate', cota-parte şi numele coproprietarilor.

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

care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bij,uterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi.
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sa!! universal, a căror valoare
Însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor menţiona toate bunurile aflate În proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României

la momentul declarării.

I'--------_._---------~-----

nI. BWlliUr-ll mobile, li căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bUHmri imobile Înstrăiilate Îill

ultimele 12 luni

Natura bunului
1l11sth'iinaf' ..

.------------

.'.p'ersoanâ~tfeca~rS-a
însO.ăikiâ't ::~- .
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IV. Active financiare

1. .Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, fGrme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv ca~durile de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate În bănci sau insfituţii financiare din străinătate.

*Categoriile 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 aferentf! anului fiscal anteriOl).

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările În străinătate.

-----_--o_____ o

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

_-------------- I~-~----.-~----_=J_--'~--f---.----
*Categoriile indicate sunt: (l) hârtii de valoare dejinute (titluri de stat, certificate,' obligaţiuni): (2)

actiuni sau părji sociale În societâţi comercic!e: (3) imprumuturi acordate În nume personal.
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care 'Însumate depăşesc echivalentul a 5.00.0 de euro pe
an: ~'------------------------------------------------'---_ ..~

........................ : .
........... :~- .

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise În beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate În sistem leasing şi alte

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

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

I
L

5. C , c.G I cLGI/j /F;--/ 5~A 2..018

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 euro*

Sewiciu!:prestill:!Qli.ieeHiI'
en~ra-tl:lf:\-Ie~~îii

1.1. Titular
I
I
I

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează dela declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1şi al Il-lea
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VII. VeIţituri ale decIarantului şi ale membrilor săi' de familie, realizate În ultimul an fiscal Încheiat
(potrivit art. 41 din I:egea nr,' 571/2003 privind Codul fiscal, cu modi[Icările.şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor 'declara inclusiv veniturile provenite din străin.ătate.

C:inearealizatv(mitul . Sursa v~ÎIi!lil~i: .'. Seryiciulprestat/Ohţectul Venitul anual.'
.......... '. ", ',' .. nl!melej.adresa ....•.... i~ •• 2tmeratordevenit.......... incasat

1.Venituridin salarii '.' .. ." .

1.1. Titular /VJt?L/JOVr1/'1/ .7,fl.T.G.H Tl21
'
J/5GJ/3:5.k Il'/G/HE!L-SRliJ12. 't9,102 2'011

;LI\' n/At/- /', "".(\(/:;: M~ 6/11-55.1. /3tleU~F'3i7 CItHJP/t-Ilf - F.,./?)ilCt/£H17rJ f.)reA 11' 1--1IfC c; . 31./ b. 5Î~J/l!

1 2 S / . . s.c. F6 fOC:; GL-(;;cI12/C!+ lfi'tflV/fQ. - F.lj.5~ Q 11'
.. oţsoţle !-1tILtl)VtfN 1. M6T/2./l3i.1r/r; NJtl/-iTEfllA--NO/J/ljll jV)1./~/rer(/1t HMb PL-oiE"Jt1 D.o82 I(fJf/

• ti . .1!'t.t'IFSr1'C-IJ/6/ /1-/ Il- ':jl.//j. f'£ItHOV/f ' I

1.3. Copii

." ." ..' "..... .' ". .. ,'.•.... >':..:.,.. . ..
2. 'Ven.iiuridinactl1,jfăji [i1f,]iPi'rldenti'.' ,......' .. ' '.' ".' ..., ' : ,'..,'.' . '.' " '.,.,., .
2.] . Titular ..

2.2. Soţ/soţie

.. ' , .", ... .

.',;' , "

. ,.,,,' "'; ,,:" ," .' .

." ..: .... ..

I

'.;,:........ ,~!:~:::::.di~Loeclare(l ja!osfijţ(!i îUl1ithlar .....••.......' •.

I

l' I
13.2. Soţ/soţie ------==== I
Iii
1. ,d" -', ••• " "'.' •. ', .;"" '<.' "
14,Venitud cl!ninvestitij...... ......," <".' ;'.'.'..'".........; ...•'.'..•..•.".. .....,;

14.1. Titular
I

4.2. Soţ/soţie

. .

.

.

..
...

.
5. Venituri din pensii
5.1. Titular 1

I

J___ -_.~
1
5
.
2
. Soţl,o\" .,._--- =1=7=_. __ --_-----=-=.~_=_=_-_=_=_-_=_=_-_=_=_-_=_=~_=_~~_=_=_-_=_=_-_=_=_-_=_=_-_=_=_-_=_=_-_=_=_-_=_=_-~~.i======__

16. Vel~ituridiri activităţi agricol:;--
i 6.1. TItular I =:J
i =-r- ==~~_=-=-=-=_..".-----l.'c,- ["" " ... ,,-- ....

16.2: Soţ/soţiei ~. . "1 I '
I ""F=..-==-====-~'----~=' ======~I ~ ~_ .• -- ----- I i
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Cin'e a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Venitul anual
Nume, adresa . ~enerator de venit Încasat

7. .venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.]. Titular - ::::::---

------------
7.2. Soţ/soţie ------------
7.3. Copii ------...•.
8. Venituri din alte surse .. . . . .

. .' . . ' . .. .. . ' .

8. J. Titular , -
8.2. Soţ/soţie

~-
8.3. CopiiNV'~OV.#// /0;,.1-1-/(/4 ~H AL()CltlIE 501; 12,01;'
IWtLIJOVIf'H /,J.f/CU~ -FL{;:;YIl- VN/V-TEI-/I'/. C1-U:l-N.fi-","c~

.8t/~S;ţ 1'f5TJ ~O/'FIIL ."'uT - UrLe/..( l:/tmlJl2F, ..

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
ca,'acterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării
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