
DECLARAŢIE DE

, avândSubsemnatuBiSubsemna ta,
de

CNP

cunoscând prevederile ut. 292 din Codul penal privind falsul in declaraţii, dedar pe proprie
că Împreună cu fammal) deţin următoarele:
.....................................
* 1) Prin fam ilie se înţelege soţulisoţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

1. Bunuri imobUe

L Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări.

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietari!oL

2. Clădiri

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.



"..J~~~~ .
An l'::'UIJldldld Cota Valoare Modul d Titular

. ..
UV"'<:1""'''" Parte de re

I impozitare

Maracineni 1 1999 1,4422 Cumparare
----

Maracineni 1 2002 1,00 Cumparare

Maracineni 1 2002 0,75 Cumparare
f-----

CumparareVadu Pasii 1 2002 5,00
Maradneni 1 2002 O, Cumparare

-
2,63Maracineni 1

1

2002 Cumparare

Maracineni 1 __~i1005
n 11(11 n Cumparare

r-------------
Maracineni 1 2005 0,5131 Cumparare

-- I

1,17Maracineni 1 2006 Cumparare
---

0,50Maracineni 1 2006 Cumparare-~~_ .._-- n ~1 ~c;Maracineni 3 2006 Cumparare
2007 0,2275

-

Maradneni 1 Cumparare
--- ------

1,1Maracineni 1 2007 Cumparare
-.,

1,8807Maracineni 1 2008 Cumparare
--------!- n ~~C;1

--
Maracineni 1 12008 Cumparare

-- n 'JLI.'J1IMaracineni 1 2009 Cumparare
Maracineni 1 2009 n Jl71lh Cumparare

--
Maracineni 1 2009 0,25 Cumparare-~ ------ --

Il 1:;1&:;11Maracineni 1 2010 Cumparare-~
0,8788Maracineni 1 2010 Cumparare. -.

1 2010 0,30 Cumparare'v,,,,, I
Maracineni 1 2011 3,06 Cumparare
Maracineni 1 2011 fi Q&:;Q1 Cumparare
Maracineni 1 2011 1,4079 Cumparare-
Maracineni 1 2011 1,3248 Cumparare
Maracineni 1 2011 0,6679 Cumparare--

0,25Maracineni 1 2012 Cumparare
Maracineni 1 2012 0,5798 Cumparare-- --,----
Maracineni 1 2013 0,90 Cumparare
Maracineni 1 2013 fi flQ'JQ Cumparare

1 2013 11 &:;i:;1 ~ Cumparare
,- 1 2013 fi 'JflLL 1 Cumparare-- -- --

Maracineni 1 2014 0,50 Cumparare
Maracineni 1 2014 0,50 Cumparare
Maracil1eni 1 2014 0,8073 Cumparare



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă: (4) spaţii cOJllerciale/de
producţie.

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietamlui (titularul, soţu copilul).
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor

II. Bmnnri mobile
1. Autovehkude/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şahupe, iahtu.ui şi alte de tnmsijJolft

care suut supuse iirnmatrkulăil"ii, potrivit legii

2. Bllmmri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obieck alrtă şi de
Illlllmismatică, obiecte care fac parte diu patrimouiul cultmral naţional sau uuiven,al, a căror valoare
iusumată depăşeşte 5.1}(JI[]I de euro

NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate În proprietate, indiferent ciad ele se află sau nu pe teritoriul ROInLlnic!

la momentul declarării.

IH. Bllmllllrimobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi 1)l.llIlIuriimohiie
ultimele 12 lumi
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IV. Adive financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisirc şi
indusiv cardmrHe de credit, dad valoarea insumată a tutumr acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate În bănci sau instituţi i financiare ci in străinătate.

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); l)(ll/car SOLI

echivalente; (3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau a/te SISICI1JC CII

acumulare (se vor declara cele aferente anuluifiscal anterior).

2. Plasamente, investiţH direde şi impnnmutmri acordate, dad valoarea de piaţă Însumată a tuturm'
acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participări le În străinătate.

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare detinute (titluri de stat, certificate. obligatiui/i).
acţiuni sau părţi sociale În societăţi comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal

.



an:
• ", •••• , ••••• 0 •••••••••••••••••••••• 0 ••••• 0 •••••••••• ,

..............
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate În străinătate.

...................... , .

....................
• D' •••••••••• ,

V. Datmrii
Debite, iplJiteci, garanţH emise in beneficiul llJt1llliterţ, bunuri achiziţimul.te Îin sistem

asemenea bUll1IllJrÎ,dacă valmuea insumată a tllturmr acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivde financiare acumulate în străinătate.

şi alte

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de
partea unor persoane, organizaţii, societăţi clJimerdale, regii autmwme, companii/socit>tăţi
hlstihllţii pnbUce mmâneşti sau străine, indnsiv burse, credite, garanţii, decontări de
cele ale :mgajatlJindui, a dror valoare individuală depăşeşte 500 de euro"

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trata/iile uzuale primite din partea rudelor de gradul! şi al 1J,-Iea



VII. VenH:mriale dedaranhdui şi ale membrilor săi dt) familie, realizate in ultimul flsca!
(potrivit ari. 41 din Legea ]11I.Jr. 571/2003 plI"ivindCodul fiseal, eu modificările şi eompletă,-ile

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate,

2.1 . Titular

2.2. Soţ/soţie

3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4.2. Soţ/soţie

6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie
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7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

Prezenta dedaraţie constituie act public şi răspund potrivit
caracterul incomplet al datelor menţiomde.

penale

Data completării Semnătun~
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