
z5:6 4149__ 

criîtîc AnVe 
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	N  tel L. erv.rrims- 	, avănd functia 
de /»Jrk C Ş—Oss- 	lat  /1./JW C7 N1 /14-511< ert Al7I)44otă 	/744-(1"‘4(1C.- 

CNP 	 , domiciliul 

cunoscănd Prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie r ăspundere 
eă  impreună  cu familial)  detin următoarele: 

*I) Prin familie se Infelege soful/soba ş i copiii aflaţi 1n Intrefinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n alte f ări. 

* Categoriile indicate sunt: (I) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dae,ă  se află  în circuituI civil. 

*2) La "Titular" se men ţ ionează, 1n cazul bunurilor proprii, numele proprietantlui (titularul, so ţul/sofia, copilul), 
iar 1n cazul bunurilor tn coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n alte rari. 



, 

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit (3) cas ă  de vacanţă; (4) spaţii comerciale/di 
producţie. 

*2) La "Titular" se menţionează, 1n căzul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţulisciţ ia, copilul), 
iar 1n cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

Bunuri mobile 
I. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi şi alte mijloace de transpor 

care sunt supuse inmatriculării, potrivit legii 

2. Bunuri sub formă  de metale pretioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colectil de art ă  : 
numismaticii, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a c ăror valoat 
insumată  depăseşte 5.000 de euro 

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

la momenttd declarării. 

111. Bunuri mobile, a căror valoare deprişeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile rnstrăinate 
ultimele 12 luni 



IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivaleute de economisire şi investire, 

inclusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea insumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau institufii financiare din străinătate. 

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

2. PLisamente, investitli directe şi 1mprumuturi acordate, dacă  valoarea de piatil Insumată  a tuturor 
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv invest ăifie şi participările in străinătate. 

*Categoriile indicate sunt: (1) hărtii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) 
actiuni sau părti sociale in sociefăti comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personat 



an: 3. Alte active producătoare de v/enituri n e, care Insumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n str ăinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garantil emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate In sistem leasing şi aIte 

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

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele fmanciare acumulate 1n str ăinătate. 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fat ă  de valoarea de piată, dii 
partea unor persoane, organizatii, societ ăti comerciale, regii autonome, compan ă/societăti nationale sai 
institutii publice române şti sau străine, incIusiv burse, credite, garantii, decont ări de cheltuien, altele decâ 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individual ă  depăşeşte 500 de euro* 

1.1. Titular 

1.2. Sot/sotie 

1.3. Copii 

*Se excepteaza de la declarare cadourile şi trataţitle uzuale primite din partea rudelor de gradul I şt al I I-k 



VIL Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal incheiat 

(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările şi completările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din stflin ătate. 



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

Data completării 

06.  


