
DECLARATIE DE AVERE 

ând funetia 

ot/62».-;o7Y,2e77--- 

CNP 	 domiciliul 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal piviid falsutin dedaratii, declar pe proprie r ăspundere 
că  /mpreună  cu familia»  detio următoarele: 

*1) Prin familie se 1nfelege sofuUsofia şi copiii aflaţi 1n Intrefinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
N'OTĂ : 
se vor declara inclusiv cele aflate In alte f ări. 

• 

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

*2)-Ca "Titular" se vneuţionează,-in- cazul bunurilor proprii, Ifumele proprietaruhli (titularul -, soful/sofia,- copilul), 
iar 1n cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte şi numele coprnprietarilor. 

2. Clădiri 

N 0 T Ă  : 
Se vor declara inelusiv.cele aflate In alte f ări. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) casă  de vacantă; (4) spatii comerciale/de 
productie. 

*2) La "Titular" se mentioneaz ă, 1n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotulisotia, copilul), 
iar 1n cazul bunurilor 1n coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

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

care sunt supuse bonatriculării, potrivit legii 

_ 
RUŢ\TP(g i .5 	leCAM vt7 2.09,C 	C"--6aii 

/ in  
ne 

2. Bunuri sub formă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colec ţii de artă  şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare 
Insumată  depăseşte 5.000 de euro 

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

la momentul declarării. 

Bunuri mobile, a c ăror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, ş i bunuri imobile Instrăinate 1n 
ultimele 12 luni 



IV. Active financiare 

1. Conturi zi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivaiente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea 1nsumată  a tuturor acestora depăzezte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflateln banci sau institudi financiare din str ăinatate. 

*Categorifie indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investipi sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensfi sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

2. Piasamente, investi ţU directe zi imprumuturi acordate, dac.§ valoarea de piată  Insumată  a tuturor 
acestora depăzezte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investită le ş i participările 1n străinatate. 

*Categoride indicate sunt: ( I) hărtii de valoare deţinute (titluri de stat, cerlificate, obligatium); (2) 
acţiuni sau părţi sociale in societăţi comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personat 
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3. Alte active produc ătoare de venituri nete, care Insumate dep ăsesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cek aflate 1n str ăinătate. 

V. Datoril 
Debite, ipoteci, garantfi emise 1n beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing si alte 

asemenea bunuri, dacă  valoarea Insumată  a tuturor acestora depăseste 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele fmanciare acumulate in str ăinătate. 

- VL Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fat ă  de valoarea de piată, din 
partea unor persoane, organizatii, societ ăti comerciale, regii autonome, companii/societ ăti nationale sau 
insfitutii publice românesti sau str ăine, inclusiv burse, credite, garantii, decont ări de cheltuieli, altek decăt 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală  depăseste 500 de euro* 

"Se exceptează  de la declarare cadourile şi trataliile uzuale primite din partea rudelor de gradul Işi al Iblea 
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V11. Venituri ale declarantului ei ale membrilor săi de fmilie, realizate 1n ultimul an fiscal Incheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările ei completările ulterioare) 

NOTA: 
Se vor declaia inclusiv veniturile provenite din str ăinntate. 

• ' 	' 	 reda 	t 
I. Veniturt dinscdarii 

1.1. Titular 

1tk 1774-7 SQ' ţk,(Q" 	 4.• AiLIC-,74 93437  ‘57E 9-74  
1.2. SoVsoţie  

ich5Q9 AltM?"1— 	NOC A9/Grn/2» ‘Ce21&C&"› 	cfft-/Şt4C7 
1.3. Copii 

2. Venituri din activitigi independente 

2.1. Titular 

22. Soţ/soţie 

3. Venituri dincedarea Jblosinsei bunurilor 
3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4. Veniturt din investilii 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Veniturt din pensti 
5.1 Titular 

5.2. SoVsoţie 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular 

62. Soţ/soţie 



Prezenta deelara ţie constituie act publie şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

earaeterul ineomplet al datelor nten ţionate. 

Data corupletării 
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