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DECLARAŢIE DE AVERE 

SubsemuatultSiubsemnata, 	Upaan4 
de 	 ait% iftriclA 	la 

CNP 	 , domiciliul 

gictl ck-ri\f-n 
, având functia 

  

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsu1in declaratii, declar pe proprie r ăspundere 
că  Impreună  cu familia rl detin următoarele: 

- *1) Prin 	se inţe1ege solul/soţia şi copiii aflati în Intre ţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
N 0 TĂ  : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte lari. 

* Categoriile indirate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă  se află  în circuitul civil. 

*2) La "Titular" se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, 	copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) casă  de vacanţă ; (4) spaţii comerciale/de 
producţie. 

*2) La "Titular" se menţionează, 1n egzul bunurilor proprii, numele proprietandui (titularul, so ţul/soţia, copiluD, 
iar în cazul bunurilor 1n coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

11. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi ş i alte mijloace de trausport 

care sunt supuse Inmatriculării, potrivit legii 

tbucue"};  
-2-3I& 
nto  Ţc  
-9-31,5 L--( 4( 

9;  
Li4 b 

lk  
'/, if\ --Feliiie 

-1--c. 
inaSiilitţe Lvvcri7n04. (re—Q, 

3--b,,,th;  ver  
'-)A4Hc4.  deq _bu-cţ_k  resk bu-cu IE---,k 

2. Bunuri sub form ă  de metale pretioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colectii de art ă  şi 

nurnismatică, obiecte care fac parte ,din patrimoniul cultural national sau universal, a. c ăror vaJoare 
insumată  depăşeşte 5.000 de eltro. 

NOTĂ : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate 1n proprietate, indiferent dac ă  ele se afl ă  sau nu pe teritoriul Romăniei 

la momentul declarării. 

111. Bunuri mobile, a căror va1oare dep ăşeşte 3.000 de euro flecare, şi bunuri imobile Instrăinate 1n 
ultimele 12 luni 
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IV. Active financiare 

- I. 'Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea Insumat ă  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate ln b ănci sau institutii financiare din str ăinătate. 

*Categoriile indicate sunt: ( I) 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 aferente anului fiscal anterior). 

- 2. P1asamente, investifit directe şî Imprumuturi acordate, dac ă  valoarea de piar ă  insumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările 1n străinătste. 
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*Categoriile indicate sunt: (1) hărtii de valoare deţinute (titluri de stat, certcate, obligaţiuni): (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) imprwnuturi acordate in nume personal. 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care 1nsumate dep ăşesc echiva1entul a 5.000 de euro pe 
an: 

NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garantii emise 1n beneficiul unui tert, bunuri achizitionate 1n sistem leasing ş i alte 

asemenea bunuri, daca va1oarea Insumat ă  a tuturor acestora depa şeşte 5.000 de euro 

NOTA: 
Se vor declara inclusiv pasivele flnanciare acumulate 1n str ăinătate. 

VL Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fat ă  de valoarea de piată , din 
-partea.rtnor persoane, organizatii,-societ ăti comerciale, ,regii aulonome, companii/societ ă ti nationale sau 
institutii publice române şti sau strălue, inclusiv burse, credite, garantii, decontări de cheltuieli, a1tele decă t 
cele ale angajatorului, a c.ăror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

*Se excepteaz ă  de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul Işi al 11-lea 
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VII. Venituri ale declarantului si ale membrilor săi de familie, realizate 1n ultimul an tiscal Ineheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modifiertrite si completnrile ulterioare) 

NOT21:- 	 - 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate. 
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1.3. Copii 
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2.2. SoVsoţie 

Verntun di cedarecfa1osinÎei b,funtQn  
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4.2 Soţ/soţie 
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5.1. Titular , z— 	 ,---, 

5 2. So soţie 
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6.1. Titular 
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6.2. Sotisotie 
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7.1. Titular -..-. 

7.2. SoVsotie 

7.3. Copii 

8.1. Titular _ 	7". 

8.2. Sothotie 

8.3. Copii 

Prezenta dec1aratie constituie act public şi răspund potrivit • legii pena1e pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate. 

Data completării 
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