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1. BUNURI
1,
Notă' se vor declara inclusiv cele a ate În alte ţări

Adresa Categoria'" Anul Suprafaţa Cota
parte

Valoarea
de
im m~itare

Modul Titularul2

dobândire

- I I l' I I
Categoriile indicate sunt (J) agricol; (2) forestier, (3) intravilan; (4) luciu apa: (5) alte categorii de
terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil

2. Clădiri
Nota. se vor declara inclusiv cele a ate în alte tărilAd'-es~ Catego,-ia' Anul Sup,-afaţa

dobândirii
Modul de TituiaruJ2
dobândire

------- ..

------ ~
Categoriile indicate sunt (1) apartament: (2) casă de locuit, (3) casă de vacanţă, (4) spaţii comercialel de



Natura Marc:a Nr,

şi aUe

2, sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii
de artă şi rmmismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultumlnaţional sau

sau altele asemenea, a căror valoare Însumată depăşeşte 5.000 Euro,
Nota: se vor menţiona toate bunurile afiate în proprietate, indiferent dacă ele se afiă sau nu pe teritoriul
României la momentul declarării

Descriere sumară Anul dobândirii Valoare estimată

1----- --~-
"'.",.,

~-----~----------------''1
III, BUNURI MOBILE A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 1000 EUR
FIECARE, ŞI BUNURI IMOBILE ÎNsTRĂINA TE ÎN ULTIMELE 12 LUNI

bunului
Înstrăinat

Data
Înstrăinării

Persoana către
care s-a Înstrăinat

Forma
Înstrăinării

Valoarea

[---~=--- -----~------ ~~---------



\forme
a tuturor acestora

*Categoriile indieate sunt: (1) Co~t curent sau eehivalente(inclusiv card); (2) Depozit bancar sau
echivalente; (3) Fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri privatE~ de pensii sau alte sisteme cu
acumulare

2, Plasanlenlh~j şi
insumată a tuturor acestora depăşeşte
Notă: se vor declara inclusiv investitiile i artici ările

~

mitent tidu/societatea in care Tipul*
persoana este acţionar sau

asociat/beneficiar de imprumut

dacă val!oarea

Valoare totală l~

*Categoriile indicate sunt: (1) Hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
Acţiuni sau părţi sociale În societăţi comereiale (3) Imprumuturi acordate În nume personal

3. Alte active producătoare de
5.000 Euro pe an:
Notă' se vor declara inclusiv cele ajlate În străinătate .

care insumate depăşesc echivalentul a
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v.
taxe

in sistem
illslJmată a tuturor acestora

garanţii emise in
şi alte asemenea

5,000 Euro,

unui
dacă valoarea
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-"I0riL_se_v_o_ra_'e_cZ_aJ_"Q_II_1clUSIVp~~1Jet" finanClOre acumulate în străinătate , ----------I I contractatIscadi2:ntI Valoare I
~ ''' __, ~--- __ 121_, _--'-\ . ~

t-·---~~~.~-~- ----__---1--_··f-~..~~~I=~---~---~~--~j
VI.
de din
companii/societăţi

credite, garanţii,
indlividu:aHidepăşeşte 300

sau bV1en1:im:mte de
organizaţii, societăţi comerdale, regii autonome~

im,ti1:uţii publice româneşti sau străine, inclusiv
de eUluie,iisau alte asemenea, a căror valoare

I
''''''·'''VM."" I.... -

I
*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul J şi II.

CINE A REALIZAT
VENITUL

1.L Titular------~

1.2. Sot/soţie

SURSA VENITULUI:
NUME, ADRESA

SERVICIUL VENIT ANUAL
PRESTA T/OBIECTUL
GENERA TOR DE
VENIT

VII.Venituri ale dedanmtului şi ale membrilor săi de familie, realizate in ultimul an
fiseal incheiat (potrivit art.41 din Legea or.571/2003 - Codul fiscai, cu modificările
şi completările uherioare)

Nota. se vor declara inclusiv veniturile rovenite din străinătate
CINE A REALIZAT SURSA VENITULUI: SERVICIUL VENITUL ANUAL
VENITUL NUME, ADRESĂ PREST AT/OR

.

IECTUL J ÎNCASAT JGENERA TOR DE
____. . VENIT _. _
Venituri din salarii

:~ :::__~S_I:t_.r=ie~_~~~~~~:~~-------------+~~.:--- ..._._.~-_-_-_-_-~~-~--~-.-_~--j •.~
.I:~_C:o.Qi_i l-==~~==_-~~=_-~--+ ... ---------±~------==!~-_~-~~-,n dit, "'tiVit'F;,",",;~ 1."'-"-....-..•.----.~_.--..-_----~-_~-I .._~~_-.~--.=-_~_._-~j
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2.2. .'..' i
i i'un

3: ., di!i1l
:U. Titular
...
3.2 .
...
4. Venituri din
4.1. "UIIII""

...
4.2. Sot/sotie - -
·""5. Venituri din pcltsii
5.1. Titular
... It (.{;:,,(D 1..1h If~'j 1, ţ'r G7'i!,_1oi
5.2. Sot/sotie 1

·.. (lJ'.",._~ j\Ji!.1' ,1, Jfvl! t IJ!,A , Iî l/!)
6.Venituri din activităti agricole
6.1. Titular
.4 ti; ~ f~ ; •.0')/'2.1.1 ;' <:;"r ".- ....
6.2. Sot/sotie
...
7. Vcnituri din premii şi dinjocuJri dc noroc
7.1. Titular
·..
7.2. Soţ/sotie
...
7.3 Copii

.._~.-·..
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
• .1<1 t.: \;7,:.;(ll..,,1'r , ,/l.;v1 r ".l'f] ~< "1" 'il ,§lFI," ,~.1 " ,. .TIt: ··1'S1 ,;)''1:11'''"1 r
8.2. Sot/sotie
...
8.3. Copii

· ""

I Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
2 La "titular", se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului(titularul,

soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietariloL

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

Data completării: Semnătura:
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----- ----------------------------------------------
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciaJe, companiiisocietăţi naţionale, instituţii ae cremt, grupuri
de interes economic, precum şi membru În asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale:

UNIT ATEA CAUT ATEA Nr. de părţi Valoarea totală a
DENUl\1IRE ŞI ADRESPJ. DEfl sociale sau de păt1iIor sociale şiisau a

____ actiuni acţiunilor

1.1.._.

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale,
regiilor autonome, companiilorisocietăţi naţionale, instituţiilor de credit, grupurilor de interes
economic, asociatiilor sau fundatiilor sau al altor organizatii neguvernamentale:

UNITATEA CAUT ATEA Valoarea beneficiilor
DENUMIRE SI ADRESĂ DETINUT Ă

2.1.. ..

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1.. ..

.-~---_.

- --------
4. CaJita~ea de memb:u în org~~ele de conducere, a~ministr~re şi control,. retr.i?uite sau neretribuite,

Ideţmute m cadrul partidelor pol1tlce, funcţia deţmutăjI denumirea partidulUi politIc
4.1.. .. I

o. __ ~ţ"
"<

'O.,

-

J
"'"" 0'0

"''''
"'"'"

L ~ --------- J

penale, pentru
menţionate.

declaraţie
inexactitatea sau

act public
caracterul

potri
incomplet al
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