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DECLARAT] E DE AVERE

Suhaemn-lul/thsemnnteş 5% Dl? 6/7 Ol'e „unul-neţi-
605/0170! — —— ,
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_

cunuxcind prevederile art, 191 din Cndnl penal privi! l'l falsul în declnraţii, dechr pe proprie ispundere
ciîmpreuni cu fum .." deţin urmitulrele:

) …- ami !: se imelege soţul/soţia şi copiii aflaţi Î! înlreţhlcrea acestora.

[. Bunuri lmohile

l, Terenuri
N 0 T A :

Se vm declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

\' Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (. ) mlm/il…; (A) luciu de apă; (5) alte culegerii de terenuri

cxtmvilauc, dacă se află în circuitul civil.
'2) Ln ”Titular" se menu—muzee în cazul bunurilor şi .pn'i. numel: pmprlelamlul (titulaml, soţl Vsoţia, cnpilul),

iarîn cazul bunurilor în copmprletale, cula-pane şi nume a oopxoprlcmrilor.

1. Clădilî

N 0 T A :

Se vor declara inclusiv cele aflau: în alte ţări.

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db


* Categoriile indicate sum: (1) apmmem; (2) casă"de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii
producţie.
*2) La "Titulax" se mentioned, în cazul bunurilor pn prii, numele pmprieîamlui (titularii sa;-iv

in în cazul bunurilor În coproprietate, cola-pane şi mlmf le wpmpiiewilm.

II. Bunuri limbile
1. Aulovehicule/uuloturisme, tractoare, …şi-ii ngn'mle, şalupe, inmun' şi alte mijlnac

…e sunt supuse înmulrinulirii, potrivit legii

comerciale/de

ţia, copilul),

de mmpm

i \: Bunuri sub romii de metale preţioase. bijuterii, obiecte de un: şi de cult, wle
numi… ci, obiecte …e f-c pme din pllrimnn ul culturi! union-l … uniuni], .i……“ depişeşie 5.000 de e…

N 0 T A :

Se vor menţiona make bunurile aflate în pmpiieaaţe. indiferent daca ele se află sau …. pe teri!
la mommtul declarării.

ţii de ani şi
in)! Valoare

riul României

&
HI. Bunuri mnbilc, ; cimr “la… depişqtc mm de cu… fiecare, şi bun...-l l…hile

ultimele 12 luni
nslrlinale în
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IV. Acîive [inundare

]. Conturi şi depozite hnncnn, fonduri de im es!
inclusiv cirdnrile de credit, dnd valoare: însumi"! a'tutumr “culori depăşeşte 5.000 de euro

N 0 T A :

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau înslnuţii Ryu-meiul“: din suijnălale.

(urme echivalenle de economixire ş “venire,

\”Categoriile indicate sum: (1) com care… :, *! echivalente (incluxiv card); (2) depaz ': bancar sau
echivalente; (3) „mm de invesri/ii sau aci-www… inclusiv funduri private de pem'i sau a te mame cu
acum…/m: (se … liniara cele afzrenle anul…/îmi am vioi).

z. Plnsnmente, inves *

avatar: depişeşle 5.000 de…o
N 0 T A :

Se vor declara inclusiv invesliţiile şi participările :n străinătate

directe şi nnpmmutuvi acum…, dacă valoare. de plagi m.…m a cum…

,_\
”Callgnm'le indica/e mu: (:) hâmi de vata -a definule (titluri de sau. certificate, ob iga/iuni), (2)

acţiuni sau păr/i :uciale înmim/. cumercr'ale; (3) imp 'umu!uri acordul: in numepermnal,

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db


34 Alie naive pmducătonre de veuiiuii ueie, e… însumale depişesc echivalentul u 5, 00 de euro pe

N 0 T A
Se vor declara inclusiv cele afli—Ile în sînii-male.

v. numii
Debite, ipoteci, guruuiii emise iu beneflciul uuui cer;, bunuri nchiziţionnte în sistem

ucmenea bunuri, duci vuluum insuma : meu… “am“ depăşeşte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumula e iu străiuăxxte.

e.giug şi ulie

\Vi Cadouri, servicii sau avantaje primite grumii nu subveuiiuuaie faţă de vuluureu de piaţă. din
punea unor persuuue, organizaţii, sucieliţi camere:-le, regii uumuome, compunii/socieîiţi
iuniiuiii publice româneşti … uiriiue, clusiv hurs —,. credite, gnnnţii, decontari de cheltui
cele ale aupjumrului, . cirnr vnluare individ-nu depăşeau 500 de Euro*

nnţionnle sun
li, unele decit

1.2. Soi/soţi:

1.3. Copii \'Se excepteaza de In declarare cadourile şi nam}… , uzuale primim dinpartea rudei/ir de gm 14! I şi al II—lm
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VII, Venituri ale declarnnlului şi ale membriltr săi de familia realizate în ultimul nu umil încheia!
(potrivi! art. 4! din Legea nr: 571/2003 privind Codul mea!, cu mndifmirile şi completările ult rioare)

NOTA: ,

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din stră nătntz,

. „,? …… 'n , ( I
— ăéaaîugnew .. !

]. Venimri din salarii
1,1 Titular

1.2. Sol/soţie

1,3. Copii

… Venimri dm cumani independente
2. 1 . Titular

2.2. SoVsoţie

:. Veni…ri din cedarea/„lumei bunurilor
3.1. Titular

3.1. Sol/save

4. Venimri din investiţii
4.14 Titular \
_..z. Suv/soţie M,5. Venituri din pensii

.

5. .Tilular
, a 000

5.2, Soy/soţie . f— „ \6. Vanimn' din activităţi agricnlz
6. l . Titular

6.2. Soy/soţie
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7. Venituri din premii şi din jocuri de mmm
7.1. Titular

742, Sol/soţie

7.3, Copii

8. Venituri din alte surse
8.1, Tilular

8.27 Soysotle

...;. Copii

Prezenta declaratie conilituie act public şi răspund put.-ivit legii nenule pentru ine actimeu sau
caracterul incomplet .l dalelor mentionate,

Dutu wmpletlrii
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