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DECLARAŢIE DE AVERE 

ÎL.161,1 . 	( J,S 24ii;--7 	eldie----C 1V , având fuuelia 
de t 
	

la Inspectoratul Teritorial de Munea Bucuresti 

doodeiliul 

eunoseând prevederik art. 292 din Codul penal privind falsulin declaralii, declar pe proptie r ăspundere 
că  impreună  cu familia »  delin următoarele: 

*1) Prin familie se tntelege sotul/sotia şi copiii aflati in intretinerea acestora. 

1. Bunuri imobile 

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

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

*2) La "Titular" se mentionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietandui (titularul, sotul/sotia, copilul), 
iar 1n cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

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

*2) La "Titular" se mentioneaz ă, în caml bunurilor proprii, numele propăetarului (titularul, scăul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

II. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte Inijloace- 	transport 

care sunt supuse inmatriculării, potrivit legii 

2. Bunuri sub formă  de metale pretioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colectii de art ă  şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrhnoniul cultural national sau universal, a c ăror valoare 
Insumată  depăşeşte 5.000 de euro 

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

la momentul deelarătii. 

111. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile instrOinate in 
ultimele 12 luni 



IV. Active financiare 

1. Conturi şi 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 

NOT Ă : 
	Se.vor deelara inclusiv. cele aflateln b ănci sau instituţn financiare din străinătate., 

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

2. Plasamente, Investitii directe şi Imprumuturi acordate, dach valoarea de piată  1nsumată  a tuturor 
acestora depăşeş te 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investi ţnle şi participările in străinntate. 

*Categorţile indicate sunt: (1) hârtii de va1oare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţium); (2) 
acţiuni sau părţi sociale in societăţi comerciale; (3) iMprumuturi acordate in nume personat 
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3. Alte active producă toare de venituri nete, care insumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

an: 

T Ă  : 
. Se vor declara inclusiv cele afiate.M.str ăinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garantil emise in benechi fil unid teit, bunurf ăchizitionate in sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă  valoarea Insumat ă  a tuturor acestora dep ăş eşte 5.000 de euro 

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

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fat ă  de valoarea de piată, din 
partea unor persoane, organizatii, societ ăti comerciale, regli autonome, companii/societ ăti nationak sau 
institutii publice române şti sau sh-ăine, inclusiv burse, credite, garantii, decontări de cheltuteli, altele deck 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individual ă  depaşeşte 500 de euro* 

*Se excepteaz ă  de la declarare cadourile şi trataţiăe uzuale primite din partea rudelor de gradul Işi al I I-lea 
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VD. Venituri ale deelarantului şi ale membrilor săi de famiIie, realizate in ultimul an fiscal ineheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiseal, cu modific ările şi completările u1terioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv venitarile provenite din str ăinătate. 

---• 	 _ 	_ ___ ___ 	__ 
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7. Veniturt din premiii din joczoi de noroc 

7.1. Titular 

72. Soţ/soţie 

7.3. Copfi 

R 1 Titular 	 I 	r- 

Prezenta declaratie constitnie act publie şi răspund potrivit legil penale pentru in actitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate. 

Data completării 
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