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cunoscând prevederiie art. 292 din Codu! penai privind faisui în deciaraţii, deciar pe proprie răspundere
că împreună cu famiiia" deţin următoarele:
*i) Prin famitie se înţeiege soţui/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
L Bunuri imobiie
i. Terenuri
NOTĂ:
Se vor deciara inciusiv ceie afiate în ai te ţări.
Adresa sau zona

Categoria*

Anui
dobândirii

Cota
parte

Suprafaţa

Modu! de
dobândire

Tituiarui'*

* Categoriiie indicate sunt: (1) agricoi; (2) forestier; (3) intraviian; (4) iuciu de apă; (5) aite categorii de terenuri
extraviiane, dacă se află în circuitu) civii.
*2) La "Tituiar" se menţionează, în căzu! bunuriior proprii, numeie proprietaruiui (tituiarui, soţui/soţia, copiiui),
iar în căzui bunuriior în coproprietate, cota-parte şi numeie coproprietariior.
2. Ciădiri
NOTĂ:
Se vor deciara inciusiv ceie aflate în aite ţări.
Adresa sau zona

Categoria*

Anui
Suprafaţa
dobândirii

/

/-% /

/

3<P/c

.

Modui de
dobândire

Cotaparte

TituiaruP*
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$<7* *

/
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^
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* Categoriile indicate sunt: (!) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciate/de
producţie.
*2) La "Titu!ar" se menţionează, în căzu! bunurilor proprii, nume!e proprietarutui (titutaru), soţul/soţia, copitu!),
iar în căzu! bunurüor în coproprietate, cota-parte $i numeie coproprietaritor.
H. Bunuri mobile
I. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
Natura

Marca

Nr. de bucăţi

Anu! de fabricaţie

6 - A/.

Mftdn! dp dithândirp

¿ P í? F

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniu! cultural naţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurite aflate în proprietate, indiferent dacă ete se află sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.

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

Data

Persoana către care s-a
înstrăinat

2

Forma
înstrăinării

Valoarea

IV. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivaiente de economisire şi investire,
inclusiv cârdurile de credit, dacă vaioarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
Instituţia care administrează
şi adresa acesteia

Tipul*
%

Valuta

Deschis în anul

Sold/valoare la zi

€

'

-tr

*Ca?egoro/e /nJKxMe SMO/.
con/ CMren?
ecA/vo/eore //oc/M.s/v cor^),
JepozJ Ăoocor soM
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ocM/HM/are (Isc vor & c/oro cc/c o/ercotc OMM/M//;.sco/ OM/enor/.
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
Emitent titlu/societatea în care persoana este
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de titluri/
cota de participare

Valoarea totală la zi

/y r

*Co/e#orn/e /oJ/co/e .sw?/ / / / Aór/o J e vo/oore Je/iMM^e fM/urí Je .s7o/, eer/^íeo/e, oA//^o//MM//,

.MMpâr// .S'oeio/e in soe/e/J/i eowere/o/e;

fm/?rMWM/Mn ocorJo/e /w oMwe ^er.WMo/.
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3.

A!te active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivaientu! a 5.000 de eu

an:

NOTĂ:
Se vor dectara inctusiv cete aflate în străinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiu! unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem ieasing şi a!te
asemenea bunuri, dacă vaioarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor dectara inctusiv pasivete financiare acumutate în străinătate.

Vf. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de vaioarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciaie, regii autonome, companii/societăţi naţionaie sau
instituţii pubiice româneşti sau străine, inciusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheituieti, aiteie decât
ceie aie angajatoruiui, a căror vaioare individuaiă depăşeşte 500 de euro*
tr
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aervtcru! prestat/^Dţecnn
generator de venit

Sursa venituiui:
numeie, adresa

Venitui anua!
tncasat

1. t . Titutar

t .2. Soţ/soţie

t .3. Copii

*&* excedează & /o dec/ararí* cadoar/Vc y/ /ra/a^î/c azMa/í*pr/wde d/a /?ar/ca ra d ia r & ^rada/ 7y/ o/ 77^a
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VH. Venituri ale declarantului $i aie membriior săi de famitie, reaiizate în uitimui an iisca! încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
Sursa venitului:
numele, adresa

Cine a realizat venitul

. ,
^ ltr a t7 r d e ^ n " '" '

/. HyyH/Mri tRw .sa/aru
1.1. Titular

¿rc^ ¿ ? /ir
3 ^ -

^ /**)./ y?y^ /sf A."^v-!-V
s/
^ /V
1.2. Soţ/soţie
1.3. Copii
2.

tAn trc/rvAAf/ mi/epeM&w/e

2.1. Titular
2.2. Soţ/soţie
3.

<Aw

AMMMri/or

3.1. Titular
3.2. Soţ/soţie
4. yeni/MTi Jiu
4.1. Titular
4.2. Soţ/soţie
3. yeni/Mr; (An /w/tyA
5.1. Titular
*
5.2. Soţ/soţie
'----------------------------------------------------------------- ^
6. Peni/Mr/ ¿An ac/rvAăf/ ogr/co/e
6.1. Titular
6.2. Soţ/soţie
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Cine a reatizat venitut

Sursa v e n i r i ;
generator de venit

Venitut anuat
încasat

7. Peni/Mr/ Jin pre/wo y/ J/n /ocnr/ Je noroc
7.). Titutar
7.2. Soţ/soţie
7.3. Copii
& PcnZ/Mr/ ¿/o? o//c Aur.sc
8.t. Tituiar
8.2. Soţ/soţie
8.3. Copii

Prezenta dectaraţie constituie act puhtic şi răspund potrivit !egii penate pentru inexactitatea sau
caracterut incomptet at datetor menţionate.
Semnătura

Data comptetării
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