DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatut/Subsemnata,
de
C 4

ia

CNP

Ay0L/^Z-

, având funcţia
,

, domiciiiu!

-------------- .
------------------------------------ ^ ------------------------------ -

,

cunoscând prevederiie art. 326 din Codui penai privind faisui în deciaraţii, deciar pe proprie răspundere
că împreună cu familia'* deţin următoareie:
*1) Prin famitie se înţciege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
L Bunuri imobiic
1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor dcciara inciusiv ceie aflate în alte ţări.
'
h ""r

—

.

—

^

____ ,

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul civil.
*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 coproprietarilor.
2. Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aliate în alte ţări.

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie.
*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 coproprietarilor.
I!. Bunuri mobiie
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şaiupe, iahturi şi aite mijloace de transport
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
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2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii dc artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de curo
NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aliate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.

HI. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 dc euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 luni
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IV. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivaiente de economisire şi investire,
inclusiv carduriie 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.

*Co/cgornVe ind/co/e .WM/r
coo/ corcn? .soo
fî^c/MA'iv coro^,' (2) Jeywzd Anocor .soo
cc/?/vo/cntc;
fJ?) /oodorî & î^vcydp'î .soo cc^îvo/cN/c, /oc/M.vîv /îwdori ^rîvotc de /x?m*n .soo ode .sesteoie eo
ocowo/ore f.se vor dec/oro ee/e o/eren/e ooodo'/Ăco/ or;/erîor).

2. Piasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă vaioarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

*Cofeg-ord/e iod/co/e .SMH/.' (dj ddrd/ & vo/oorc def/ntde fid/or/ & A/of, eerf/'/icote, o&d^o^ooî),- (d)
oep'oo/ A*oo/)drp' Aoe/o/e o? .soe/'e/dp' eo/Mere/'o/e;
fm/;rowot;/r/ oeordote m nome /ierAOoo/.
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3.
Atic active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivaientu! a 5.000 de euro
an:
.................... t-...............................................................................................................................................................
NOTĂ:
Sc vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiu! unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi a!te
asemenea bunuri, dacă vatoarca însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele iinanciare acumulate în străinătate.
^

Scadent

----------

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comercia!e, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau
instituţii pubhce româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de che!tuie)i, a)te!e decât
ce!e a!e angajatorutui, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
C in .a rc a H z a tv e .i.u )
1.1. T itular
^

-------------

_____________

-------

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii
--------------- —
—

*&?

& /a Jcc/cMVire

y/

------------—

HZMa/c /MY/MÎ/e c/n? pr/rter/

4

--------- -

7y/ a/ 77-ĂM

Vil. Venituri aie deciarantuiui şi aie membriior săi de famiiie, reaiizate în uitimui an fiscai încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codui fiscai, cu modificăriie şi compietăriie uiterioare)
NOTĂ:
Se vor deciara inciusiv veniturile provenite din străinătate.
^ Sur^avenitulub
numeie^adresa
l.i. Tituiar

^ In ea sa t"^ ^
C 0?1y^

-< -6 6
t - S 6 ( ; -S /^ C T ? .2 < f
- 7-iA V A iy).

1.2. Soţ/soţie
1.3. Copii

--

CeyMX^-€nL
/Yya^rru^A^-

C C r:/?C A ^

SEM<QT

2.1. Titular
—

-------------- -

2.2. Soţ/soţie

3.1. Titular
-------- ----

3.2. Soţ/soţie
4. Few7;/W J/n
4.1. Titular
---- '-----

4.2. Soţ/soţie

(^00(2Ă^6X/

3. Te^//^r/ J/M
5.1. Titular
_

5.2. Soţ/soţie
d. FewtNr/J//?^c^w^p ^r/co/e
6.1. Titular
^_______

________

6.2. Soţ/soţie
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.. .
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7.1. Titular
<------------7.2. Soţ/soţie
------------- —
7.3. Copii
&
/ i//7? i/Z/c .s'z<r.sc
8.1. Titular

T

y

. ;^ ^

**
8.2. Soţ/soţie
---

8.3. Copii

—

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