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DECLARAŢIE DCAVERE 	 7-- 	(  
( itţ 	11--  ( 

• , 

Subsemnatul/Subsemnata, 	P ok-if ete 	311:17c 	9  avănd funeţia 
de Ă A, 	 Inspeetoratirl Teritorial de 1V_Iunea Bueuresti_ 

•
_ 

CNP 

glr 

eunoselind prevederile art. 292 din Codul penal privind falmdIn declara ţn, _ 	c.,piie raspundere 
eă  Impr'eună  cu familial)  deţin următoarele: 

*1) 1iii familie se Inţelege soful/sofia şi copiii aflaţi în -intrefiktdrpa acestora. 

I:Bunuri imobile 
-t 

1.,Terenuri 
ND TĂ  : 

Sj, yor declara inclusiv cele aflate 1n alte f ări. 
,, 

. 

t 	.; 
4 • 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intrait itlan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri 	• .. 
extravilane, dacă  se afl ă  1n circuitul civil. 	 5 ' 

*2) ta "Titular" se men ţioneaza, In cazul buntirilor proprii; rillinele proprietarului (titularui, soMI/sofia, -copilul), 
iar 1n cazul bunurilor 1n coproprietate, cota-parte şi nutnele copreoprietarilor. 	 . 

t § 
,.., 	 it 	 ■ 

2. Clădiri 

1\ft TĂ  : 	 »...^ 
A 	 A 

S. Vor declara inclusiv cele aflate în alte ţari. 	 .. 

1 



W54' 
* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) casă  de vacanţă; (4) spatii comerciale/de 

producţie. 
*2) La "Titular" se men ţionează, 1n cazul bunurilor proprii, numele proprietardui (titularul, so ţul/sotia, copilul), 

iar 1n cazul bunurilor 1n coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

IL Bunuri mobile 
1. AutovehicuIe/antoturisme, tractoare, ma şini agricole, şa1upe, iahturi şi alte mijloace de transport 

-  

care sunt supuse Inmatriculării, potrivit legii 

da 	dtre 
rar 	

e oban 

JĂQ(.14- 	14, 	 4  	v 	
; • 4-eity(1)17>t:  

■  z 	 

2. Bunuri sub formă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colecţii de artă  ş i 
numismatică, obieete care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a c ăror valoare 
1nsumată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
— Sivormedţkina toWe bunurile aflateln proprietate, indiferent dac ă-ele se află  sau nu pe teritoriul României 	- 

la momentul declarării. 

-, 	Al ţ 	1,1 e_ U 	I 	a s iniata, 

...._ 

Bunuri mobile, a căror valoare dep ăşeşte 3.000 d euro flecare, şi bunuri imobile Instrăinate 1n 
ultimele 12 luni 

2 



1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea Insumată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănei sau instituţii financiare dirLstrăinătate. _ 

''.....,,,, i. - d , 	: 	 ,. )7.; : 0 ml , ,,, 	• , i' , -,,,:',,,- „4::,,,k,ratiktg.:: ,t,al.  `4''' '''''sr ,--..n. 1,n '.. , .,_.,-.'"g-# t .,.y.,*,.. ..tlirs4_,:,.- ,,;(,,-''' 7 '1,::.  ` 
'ş,":"ş;;;:n$,Ist,: ‘ - '3'. * r -iq't , t.,- .7"Silţ  • , ,̀..4,:‘,04,7,:, 1  .tit ,` IDT ..?..-;:f ' -,''',') ) ' 11  ';,,' , ,vagt i  r li riutil 'u .+ -L. 	' V t aNate'ur - 	ft: - ,,, „7:2,iikg._ 	1 1 ressacestei: saw..,144,..,, 	- ..,,,,,,, ,,, ,.., ,, .,i ,2 -- • ::!,:,-.. .4., ,,,,, .;,,,,,, .--:- ţ t, ,Ş.,- ,..., -,-,,, ., ,,,,..?„,yr,-,ţ  s 	z°, -tt- ..,-- 	, '>,, - ''.,,,,,, -. 

. 	 . , 	  

77 

- 
77  

_ 

(177 	 - 

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

• 
2. Plasamente, investi ţii directe imprumuturi acordate, dadă  valbarda 1pi ţă  hismnată-a-taturor---  - - 

acestora depăşeşte 5.000 deeuro 

NOTĂ : 
-Se-vor declara inclusiv investi ţiile şi participările 1n străinătate. 

r, 

d -3 

I 

s. 
1,.., 

*Categoriile indicate sunt: (I) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţium); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăti comerciale; (3) imprumuturi acordate în nume personat 

3 



3. Alte active producătoare de venituri -nete, care Insumate depăşese echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

NOTA: 
vor declara inclusiv cele a ţlatelu străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise 1n beneficlul unui ter ţ, bunuri achizi ţionate 1n sistem leasing şi alte 

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

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

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă, din 
partea unor- persoane, organIZa ţii; iocietătfliiinereiăle, regii -aUtononie, ermipatili/S6clităţI 
institu ţH publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele• ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* • 

1.1. Titular 	. 	. 

1.2. Sof/sofie 

I— 	1.3. Copii 	1 	 •7• 	1 

*Se excepteaz ă  de la declarare cadourtle şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al I blea 
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V11: Venifuri ale cleclarantului si tde membrilor săi de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat 
-'(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările si completările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătnte. 

1.1. Titular 	 3 6—  etiy22, 

1.2. Soţ/seţie- 	 3 	6 3tP 

13.opii 	 0  ccÂ) 	ifitlYstritz" 

12.1. Titular 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 	
_ 

6.1. Titular 

6.2. Soţiso ţie 

v 
5 



17.1. TitulEtr 

. 	
. 

. 	 . 	 . 	 . 	 .. 	 ... 	 . 	 , 

, 	 . 	 . 

7.3. Copii  

, 

& Ş,Venttur,  
8.1. Titula 

18.2. Soţ/soţie 1 	I  

1  8.3. Copii 
(----- ,

• -----. 	 i•

• 	

/ 

Prezenta declaratie constituie act•public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 	 , 	 ‘ 

Data completă rii 

029 o ri6 02D/ 4-7--- 	
- 
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._., 
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