
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/S41-bse~ 	 1:-)~‘x  
de 	 Q_ , având functia 

la t•1' 	 e ►ţkA 	 C 	C5‘ 
CNP 	 domiciliul 	CikAt-EsŢ-k;  

, 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe proprie r ăspundere că  impreună  cu familial )  detin urm ă toarele: 

*1) Prin familie se intelege sotul/sotia ş i copiii aflati în intretinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
N TĂ  : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte t ări. 

Adresa sau zona Categoria" Anul 
dobitnebrit 

('ota- i 	Niodul cle 
parte 	dobâmbre  Titularuli) :‘-;uprafa ţa 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dac ă  se afl ă  în circuitul civil. 
*2) La "Titular" se rnentioneaz ă, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, solul/sotia, copilul), 

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

N 0 TĂ  : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte t ări. 

Modtil de 
dobândire 

. t> CA.3 dt`Er'il 

Adresa sau zona 

`}bue..4  

Anul 
doUndirii  

r‘P/N.R71-irk,  

uprafata Cota- 
parte Titalarul2) 

CQ2s ST}hftr 

Categoria 



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacan ţă ; (4) spaţ ii comerciale/de producţ ie. 
*2) La "Titular" se men ţ ionează , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/so(ia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

II. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii 

Natura 	 Marea 	Nr. de bueă  i Anul de fabrica je 	Modul de dobăndire 
tN4c:51b ţ) ?^(3(3ff0 

k 2b®J 

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

N 0 T Ă  : 
Se vor men ţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă  ele se afl ă  sau nu pe teritoriul României 1a momentul declarării. 

Deseriere u tnat ă  

 

Anul dol):Indird 	 Valoare;1 estiniatu 

  

       

       

       

III. Bunuri mobile, a că ror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, ş i bunuri imobile înstră inate în ultimele 12 luni 

   

Natura bunului 
"instr ::rtat 

        

     

Data 
ElstrilLi ă r-H 

Persoarra ci"ttre care s-a 
'instr. 

.Forrua 
Îrlstr-;:rilrii • 

   

     

N.7 a1oa rea 

 

           

            

            

            

            

            

            



lustitu ţ ia care administreaza 
ş i'adi7osa.aCesteia Valuta Desehis ur anul Soldivuloare la zi i uu l' 

IV. Active financiare 

1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire ş i investire, inclusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea însumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau institu ţ ii flnanciare din stră inătate. 

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

2. Plasamente, investi ţii directe ş i împrumuturi acordate, dac ă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturor acestora depăşeş te 5.000 de euro 

N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv investi ţ iile ş i participările în stră inătate. 

i tent tifluisocietatea in care persoarla este 	 N umă r de  titluri 
Valoarea total ă  la zi ac~ionar sau 2sociatibeneficiar de impruinut  cota de participare 

(.. 11 ('»"( 	 i7 7 .. h'Uh > 

C ., 	f: , 	7 9:1. 1 1 

( 	(A , S 1. ccrri 	 ( _ 



Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare 

an: 
	3. Alte active produc ă toare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în str ă inătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achizi ţionate în sistem leasing ş i alte asemenea bunuri, dacă  valoarea însumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

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

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de pia ţă , din partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societ ăţi na ţionale sau institu ţii publice româneşti sau stră ine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a c ăror valoare individual ă  depăşeşte 500 de euro* 

realizat venitul SurNa venitului: 
IIIIITICle, adfesa  

Ser ■ 	prestat/Obicetui 
	 getterato 	venit  

Venitui anual 
îneasa t  

1.1. Titular 

1.2. Sol/sotie 

1.3. Copi. i 

*Se excepteul ă  de Icr cle•luru•e cudourile 	 uldrule 	puliect rildelor cic g•udill 	!Neu 



VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor să i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ă inătate. 

Cine a realizat venitul 	 Sursa venibilb i: 
ii 11 i'll ele,:441:0;a 

Serviciul prestat/Obieetul 
_ gene,rat. i 	e:,veRit.  

Venitul anual 
-jo.casat.... 

1. Venilud .din salarii 

1.1. Titular sc e_)_ST--t.Saz.)m-t ■ ni`i.A .s.Q.L. 
v, 	A-1L.-.ti.c 	t.>--,, t,l'. 	‘  01-1 	6.J.,-'Sd"--/ S 	1.49\ P...Z. \ 0 2-Do 

1.2. Sot/soţ ie ... _. 	_ 

1.3. Copii 

2. Venilu•i din.activiiiiii.independente 

2.1. Titular 

2.2. Sot/sotie 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
3.1. Titular 

3.2. Sot/sotie 

, 
rnvestrtrr 

4.1. Titular 

4.2. Sot/sotie 

Venituri din pensii 

5.1. Titular 

5.2. Sot/sotie 

6. Venituri din activităti agricole 

6.1. Titular 



Cine a realizat ‘enitut Sursa v enitului: 
Nurne, adresa 

erv Sieiul prestat/obieetul 
generator de venit 

V 	n enitul aual 1 
ineasat 

7. Venituri dill pl'Clilii .şi din joeuri de noroc 

7.1. Titular __________. 
-------) 

7.2. Sot/soţ ie 

7.3. Copii ......:.- 

S. Venituri din alte SZITWe 

8.1. Titular 

_ --------- 
8.2. Sot/soţie 

-..._ 
.------- 

8.3. Copii 

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 

. 

Semn4,kura 
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