
DECLARÁŢIE DE AVERE

Subsemnatujjsubsemnata &-cţj’~Ąr4’. łpţb2ŹYCcłr având funcţia

de______________ la Ą.Ą/9-~ CNP - . . .

domicHiul ____

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe

propria răspundere că îiupreună Cu familia 1) deţin următoarele:

I. BLINURI IMOBILE
1. Terenuri
Notă: se vor declara inclusiv cele a/late in alte ţări

Anul Cota Moduj deAdresa sau zona Categoria* dobândirii Suprafaţa parte dobândire Titularul2
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~-;
. —

tCategoriile indicate sunt:(1)agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5,) alte categori! de terenuri
extravilane, dacă se aJlă in circuitul civil.

2. Clădiri
Notă: se vor declara mcius iv ceie aJlate in alte ţări

Anul Cota Macjul doAdresa sati zona Categoria* dobâudirli Suprafaţa parte dobhdire Titularul2

c’,~ ettaw &-oCą~/’3ęŢ~~~3 at ( ~
~

~)

Ć_ —
*categorule indicate sw-it: (1) aparta,nent; (2) casă de locuit; (3) casă

II. BUNURI MOBILE

de vacanţă; (4)

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi
transport care sunt supuse mnmatriculării, potrivit Iegii

alte mijloace de

/vt.! ‘ĺn~

đ1~awp~ r~)
ľ fl----- . -

producţie.
spat!! comerciale/de



2. Bunuri sub formă de mettle prcţioasc, bijuterii, ol,iec’e (IC artă şl de cult, colecţii do
artă şi uwnisniatlcă, oblecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a
căror ‘valoare însumată depăşeşte 5.000 do Euro.

Notă: se vor rnenţiona toate bunurile aJlaťe in proprietate, indţferent dacă We se qjlă san nupe teritoriul Romániei la
inornengul dcclarării.

Descriere sumară Anul dobândirjj Valoare estimntă

-)

~
~

Natura bunului Data Persoana către care s-a Forma înstrăinărjj Valoarea
înstrăjnat înstrăinării înstrăinat .

C

IV. ACTIVE FINANCIARE .

1.Conturi şi depozite baneare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit,dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte
5.000 Euro

Notă: se vor declara inclusivcel’
Jnstituţia care administrează şi

adresa acestela

( ___________

III. BUNURJ MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3000 DE EURO FIECARE,
ŞI BUNURI IMOBILE INSTRĂINATE IN ULTIMELE 12 LUNI

flare in bănci sau hi iw/are din străinătate
Deschis

*c’ategorule indicate sunt: (I) Corn curent san echivalente (incżusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalenge; (3)
Fonduri de invest!;!? san echivalente, inclusivfonduri private de pensü sau alte sisteme cu acumulare(se vor declara
cele aferente anului jiscal anleriot).
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2.Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată
a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de Euro

tCategoriile indicate sun:: (I) h’ârţij cia valoare dejinute (titluri tie stat, eerijJicate, obligaţiun9; (2) Aefiuni s~~ăr(i sociale în
societăgi comerciale; (3) imprumuturi acordate fit nurne persona!

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de
Europe an:

Notă: se var declara inclusiv cele ajiate in străinătate.

V. DATORII
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionatc hi sistem

leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea îusumată a tuturor acestora depăşeşete 5.000
Euro.

Notă: se vo,• deciara inclusivpasivelejbianciare acumulate in străinătate

Creditor Contractat Scadent
îii anni in Valoare

(~a..i2- ».W& Îa2s 02Ć1.’4’ 09
~geŕ2~- j~q ~2~e~4 35~.o/Ą’~~f)

VI. Cadouri, servicii sau avantaje priniite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă
din partea unor persoane, organizaţii, societăţii conierciale, regii autonoine,
companiiisocietăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse,
credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare
individuală depăşeşte 500 de Euro*

CINE A REAUZAT SURSA VENITąJLUI: SERVICIIJL PRESTAT/OBIECTUL VENITUL ANUAL ÎNCASAT
VENITUL NUMELE ADRESA GENERATOR yE VENIT

1.1 Titular
~

1.2 Soţ/soţic )

~.. 7
~-

1.3 Copii

— —

*Se excepteazä tie /a dealarare cadourile şi tratajuile uzuale pr/mite din pat-tea rude/or de gradzd I şi al If-lea

VII. Venituri ale declarantului şi ale inembrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal
mncheiat (potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
eompletările ulterioare).

Notă: Se vor declctra inclusiv veniturile provenue din străinăta:e

Notă: se var declara md us/v investiţiile şi participările in străinătate
Emitent thin I societatea în care persoana este Tipu] * Număr de titluri/
acţionar sau asociat / beneficiar do împrumut __________ ś~ota do narticinare

,

Vaioarea totaiă Ia zi
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ONE A REALIZAT SURSA VENITULUI: i SERVICIUI. PRESTATđOBIECTIJL
VENITUL ANUAL INCASATVENITIJL NUMELE, ADRESA GENERATOR DE VENIT

1. Venituri din saĺarii
1.1 Titu1~r
‚tv2~t îĺt,
A’/ĺM»p’.ýÂ- rnş~___ ~

~

~

1.2 Soţ /soţie

1.3 Copii

2. Venituri din activităţi mdc endente
2.1 Titular

)2.2 Soţ /soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3,1 Titular

CINE A REALIZAT SIJRSA VENITULU]: NUME, SERVICIUL PRESTAT/OBIECTUL VENITUL ANUAL ]NCASAT
VENITUL ADRESĂ GENERATOR DE VENIT

3.2 Soţ /soţie,etc.

4, Venituri din investiţii (
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4.1 Titular I

,. ‘—--—-----,

‘1.2Soţlsoţic____

5. Venituri din pensii
5.1 Titular

5.2 Soţ /soţie

6. Venituri din activităţi agricole
6.1 Titular

6.2 Soţ /soţie

7. Venitwi din prcmii şi din jocuri de noroc
7.1 Titular

!

7.2 Soţ /soţie

!

7.3 Copii

~ 8. Venituri din alte surge
8.1 Titular

,!!

8.2 Soţ /soţie

~ Coph — -~

* 1) Prin familie se Tnţelege soţul/soţia şi coplil aflaţi Tn Tntreţinerea acestora.

*2) La “Titular” se menţionează, în canil bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul,
soţul/soţia, copilul), jar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi nuinele coproprietarilor.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea
sau caracterul incomplet al datelor rnenţionate.

Data eomplez’ării: Semn4pma-~
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