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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul(Subsemnata, 
de 	67171-0r  0/P 41  

CN.P.  

o(2,,753-759,5,7-,A, v 
la 

, 

funcţia 
PCO 

cunoscand prevenerde art. 292 din Codul penal privind falsul îu declara ţă, declar pe proprie răspundere 
impreună  cu fandlial)  deţin următoarele: 

*1) Prin familie se M ţelege soţul/soţ ia ş i copiii aflaţi in Intreţinerea acestora. 

L Bunuri imobile 

1. Terenuri 
N 0 T /Ă  : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

* Categoriile indicate sunt: (t) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă ; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dac ă  se află  in circuitul civil. 

*2) La "Titular" se menţioneajă în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), 
iar in cazul bun ţwilor in coproprietate, cota-parte şi nurnele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

N 0 T : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Adr a sau zona Categoria* Anul dowăndirii  Suprafa a Cota- 
parte 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament (2) cas ă  de locutt; (3) cas ă  de vacanţă; (4) spa ţii comerciale/de 

produc ţ ie. 
*2) La "Titular" se men ţ ionează, in cazul bunurilor proprii, numele prop ţietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 

iar in cazul bunurilor tn coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

II. Bunuri mobile 
I. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma ş ini agricole, şalupe, iahturi ş i atte mij1oace de transport 

care sunt supuse inmatricul ărh, potrivit legii 
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2. Bunuri sub formă  de metale pretioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colec ţii de artă  şi 
numismatică , oblecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a c ăror valoare 

insumată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate tn proprietate, indiferent dac ă  ele se află  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

HI. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro ficcare, şi bunuri imobile instră inate In 
ultimele 12 luni 

Natura bunu1ui 

instrăinat 

Data 

instră inării 

Permana către eare S-2 

instrăinat 

Forma 

Instrăină rii 
Valoarea 

•
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W. Active financiare 

1. Couturi ş i depozite bancare, fonduri de investfit forme echivalente de economisire ş i investire, 

inclusiv cardurile de credit, dacil valoarea insumata a tuturor acestora depase şte 5.000 de euro 

N 0 T : 
Se vor declara inclusiv cele aflate in b ănci sau instituţii financiare din strainătate. 

*Categoriile indicate sunt: (I) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente: (3) fonduri de investith sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele ajerente anului fiscal anterior). 

2. Plasamente, investitil directe şi imprumuturi acordate, dacă  valoarea de piata insumata a tuturor 
acestora depa şeşte 5.000 de euro 

N 0 T : 
Se vor declara inelusiv investi ţfile şi participările în strainătate. 

*Categorine indicate sunt: ( I ) hârtd de valoare dethutte (tiduri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
actiuni sau părti sociale in societan comerciale; (3) hnprumuturi acordate in nume personal. 



3. Alte active producă toare de venituri nete, care Msumate dep ăsesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
all: 

N 0 T : 
Sc vor declara inclusiv cele atlate in str ăinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţ ii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achizi ţionate în sistem leasing si alte 

asemenea bunuri, dac ă  valoarea insumată  a tuturor acestora dep ăseste 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăinătate. 

VL Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de pia ţă , din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societ ăţi naţionale sau 
institu ţ ii publice romănesti sau stră ine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decă t 
cele ale angajatorului, a căror valoare individual ă  depăseste 500 de euro* 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se excepteazeş  de la declarare eadourile şi tratatiile lcuale primite din partea rudelor de gradul Jşi al 114ea 



VII. Venituri ale declarantubd şi ale membrilor s ăi de famitie, realizate 1n ultimul an fiscai Inchelat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul tiscal, cu modific ările ş i completă rile ulterioare) 

1SOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinălate. 

SursavIatIHb --- 

I. Venituri din salarii 

1.1. Titular 0&21.elet 
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1.2. So sot e 

1.3. Copii 

2. Venituri din activit ăti independente 

2 1 	Titul 

2 2. Sot/sotie 

. Venituri din cedarea folosinte bu trilo 

3. . Titular 

196`1527,7>ti7)>' 	V2 'OC 	 '1-cn°  

3.2. Sol/so e 	 er~7,4 " 

4. Venituri din in estitii 

4.1. Titula 

4.2. So ţ/soti 

5. Venituri din pensi 

5.1. Titula 

5.2. SoCsotie 
..-- 

6. Venituri din activ ta 	agne 	e 

6.1. Titular 

6.2. Sot/solie 
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Sursa 	td: 
Nume, adnsa 

P 	s trOldert 
i 	tnerator de venit 

V 	an al , 

i. -em uri din pre n şi dinjocuri de noroc 

7.1. Titular 

7 2. So so e 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surs 

8.1. Titular 

8.2. Soţlsoţ e 

8.3. Copii 

." 

Prezenta dedaratie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate. 

Data completării 

2-20/»-  


