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, având funcţia
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_________________________________
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cunoscând prevederiie art. 292 din Codu! penai privind faisui în deciaraţii, deciar pe proprie răspundere
că împreună cu famiiia *deţin următoareie:
*1) Prin familie sc inţctcgc soţui/soţia şi copiii aflaţi in întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobiie
i. Terenuri
NOTĂ:
Sc vor dcctara inclusiv cele aflate in alte ţări.
Adresa sau zona

Categoria*

Anu!
dobândirii

Suprafaţa

Cotaparte

Modu! de
dobândire

Titutaru!*'

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află in circuitul civil.
*2) La "Titular" se menţionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţui/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
2. Clădiri
NO T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări.
Adresa sau zona
C

Categoria*

Anu!
Suprafaţa
dobândirii

Cotaparte

Modu! de
dobândire

Titu!aruf>

.
L

/

/ ^ /

*

/
-

-

^

'ă p /'C
*

-

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de tocuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciaie/de
producţie.
*2) La "Tituiar" se menţionează, in căzu) bunuriior proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia. copilul),
iar in cazul bunurilor in coproprietatc, cota-parte şi numele coproprietarilor.
!!. Bunuri mobile
!. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricoie, şaiupe, iahturi şi aite mijioace de transport
care sunt supuse înmatriculării, potrivit iegii
Natura

Marca

Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

vtz.

2. Bunuri sub formă de metaie preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cuit, coiecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniu! cuiturai naţiona! sau universai, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.
Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoarea estimată

11!. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 luni
Natura bunului
înstrăinat

.
.. . ..
mstramam

Persoana către care s-a
înstrăinat

Valoarea

iV. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivaiente de economisire şi investire,
inciusiv carduriie de credit, dacă vaioarca însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Sc vor dcctara inctusiv cctc aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
Instituţia care administrează
şi adresa acesteia

Tipui*

Vaiuta

^2

6 - C- 7) .
r 0/7^ 73^*7**/
.......................

Soid/vaioare ia zi

Deschis în anu!

, .

-

------.

*Coicgorii/e /o<7icore .s'oo/; (/7 coo/ coreo/
crAivo/cotc (ior/MA'iv c o r^ ; (27
&;ocor
(37 (oo<7o/7 Jc /ove^/i/i/
cc/o'vo/eofe, io6'A/.\;'v /o/?<7o7Y privotc Jc /?co.so' .SY/o o/tc sistcorc co

ocMwoioro (ye vor ricc/ow oe/u o/crcoic 000/0/ /i.ţcoi ooicrio/7.
2. Piasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă vaioarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor dcdara inciusiv investiţiiie şi participante în străinătate.
Emitent titiu/societatea în care persoana este
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de titiuri/
cota de participare

Vaioarea totaiă ia zi

*Cotegoró7e /oriicoic Mtof.* (77 M ri/i & vo/oorc
(tii/Mn & .stot, ccrn'/icote, oM/guiioo/7,' (2)
oc(ÎMoi sao
.sorio/c io .soc/'ctdp' cowcrc/a/o; (27 ioipro/ootori acortfa/c io /;a/oc /^cr.sooa/.

3.

Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivaientui a 5.000 de eu

an:

NOTĂ:
Sc vor declara inclusiv cete aflate in străinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiu! unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem !easing şi a!te
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor deefara inctusiv pasivefe financiare acumulate in străinătate.
^^reu!tur

Contractat în anul

Scadent la

v amare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi 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 realizat venitul

MUMetCi adresa

Serviciu! prestat/Obiectu!
generator de venit

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*&? exceptează ăe /a ăec/arare ca&ua't/e y/ tratap't/e azaa/eprtoate ăăi partea raăe/or ăe graăa/ 7 y; a/ //-/¿a.

VH. Venituri a!e deciarantuiui şi aie membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fisca! încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/20113 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
NOTĂ:
Sc vot declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
numele, adresa

1.1. Titular
1.2. Soţ/soţie

P^

1.3. Copii
2.

act/v/tóp

2.1. Titular
2.2. Soţ/soţie
3. Te/M/Mr; r//w cejare#

/)tv/m/7/or

3.1. Titular
3.2. Soţ/soţie
i/t/t /MVM//p7
4.1. Titular
4.2. Soţ/soţie
3. CiwtMr; r/w pe/M//
5.1. Titular
5.2. Soţ/soţie
6.
6.1. Titular
6.2. Soţ/soţie

<7gr/co/<?

.

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

Sursa venitului:
Nunte, adresa
7. Pen/fM?? c//n pre/nn yz c/myocMr/ <7e noroc
Cine a realizat venitul

Serviciu! prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

7.1. Titular
7.2. Soţ/soţie
7.3. Copii

8.1. Titular
8.2. Soţ/soţic
8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet a! datelor menţionate.
Data completării

Semnătun?

