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DE CLARA TIE DE A VERjE

2.Cladiri
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte tari

i Adresa
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* Categor cantâ; (4) spatii

comerciale/de productie 1

-r- ---,-----rl'~-M~dUI de 1 Titularur
dobândire 1 --~--~TR./Crwl?'/"" 
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(2)BUNURI MOBILE

1.Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma~ini agricole, ~alupe, i j turi ~i alte mijloace de
transport care sunt supuse înrnatriculàrii, potrivit legii j 1

i Natura

~?i!lf/~{~
~/ZJf~~

a Modul de dobândire

.é rR~~~~~~~
I--~---

2.Bunuri sub forma de metale prelioase, bijuterii, chie te de a ~i qe cuIt, coleclii de
arta ~i numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul c ltural aliona1 sau univers al sau
altele asemenea, a caror valoare însumata depa~e~te 5.000 Eu 0
Nota: se var menliona toate bunurile aflate în proprietate, in iferent aca ele se afla sau nu pe
teritoriul României la momentul declararii

Valoare estimat~
.~Oescriere sumarâ,-'-



(3)BUNURI MqBILE, _A CARO"R V ALOARE DEP A~E~TE ~OOO EUR FIECARE, ~I
BUNURI IMOB.ILE INSTRAINATE lN ULTIMELE 12 L~I 1 1

-
Data instr~inarii

.
Persoana câtre cale s-a

instràinatNatura bunului instrainat Fo~a instr~imarii Valoarea

(4)ACTIVE FINANCIARE

1.Conturi ~i depozite bancare, fonduri de investitii, fo~ e echi ~ lente ,de economisire ~i

investite, daca valoarea însumata a tuturor acestora depa~e~te .000 E 0

Nota: se vor declara inclusiv ce le aflate în banci sali institutii manci e clin strainatate

~

Tipul*
--jj"r r;o~~;~a::-~;i-

."~-
Institutia care administreazâ ~i adresa

acesteia
Valuta

~-;:;-

t=\i;~t~ (i clUsi~tard);-di)Dep~-ritb-anCar
sali echivalente; (3) Fonduri de investitii sali echivalente, i clusiv onduri: private de pensii
sali alte sisteme cu acumulare

2.Plasamente, investitii directe ~i împrumuturi acordate, daca V1 1oarea de piata însumata

a tuturor acestora depa~e~te 5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv investitiile ~i participarile în stra natate 1

~E~

Emitent titlu/societatea in care persoana este acponar sau

~o~~a~:n~~~prumut ---
Valoare totalâ la ziTipul*

~-

,~ ~ " --4 ~--'---

* Categoriile indicate sunt: (1) Hârtii de valoare detin te (tit uri d~ stat, certificate,
obligatiuni); (2) Actiuni sau parti sociale în societati comerc"ale; (3) împrumuturi acordate în
nume personal

3.Alte active producatoare de venituri nete, care însumie depaiesc echivalentul a 5.000

Euro pe an: 1
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în strainatate. ! 1

(5)DA TORII
Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garantii emise în ben ticiul unui teq, bunuri
achizitionate în si stem leasing ~i alte asemenea bunuri, d ca val area îhsumata a tuturor

acestora depa~e~te 5.000 Euro.
Nota: se vor declara inclusiv pasivele tinanciare acumulate în straina ate

--~-~r Scadentl~ .1 Valoare

p"7j;JZT~-~-
j J;; ~ .LE7'

Creditor ~
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(6)Cadouri, servicii sau avantaje prirnite gratuit sau subventionate ti ra de valoarea de piatâ,
clin partea unor persoane, organizatii, societâti cornerciale, regii auto orne, cornpanii/societâti
nationale sau institutii publice rornâne~ti sau strâine, inclusiv burse, c edite, garantii, decontâri
de cheltuieli sau alte asernenea, a câror valoare individualâ depâ~e~te 00 Euro*

VENIT ANUAL ÎNCASAT

--
Titular

T

.2. 

Sot/sotie
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(7)Venituri ale declarantului ~i ale membrilor saï de familie, rel izate în ultimul an fiscal

încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 -Codul fiscal, cu m dificarile ~i completarile

ulterioare)
Nota: se var de clara inclusiv veniturile provenite din strainatate

SERVICIUL
PRESTAT/OBŒCfIV
GENERATOR DE VE

SURSA VENITULUI: NOME,
ADRESA

VENIT ANUAL iNCASATCINE A REALIZA T VENITUl

1.3. Copii
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12. Venituri din activitâti independente
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1.2. Sot/sotie
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[4. 

Venituri din investitii
:.~Il.1. 

Titular
;

~
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.2. 

SoVsotie

,."~~~-~!5. 
Venituri din pensii: :1.1. 

Titular

1.2. Sot/sotie
~



il.l. Titular

__1-

J?:Venituridinpremii ~i dinjocuri de noroc
1...,.,~.,-_mIIT . I ';.
11.1. lltular}~fI

1.2. Sot/sope

.3. 

Copii

.C-i

Prin familie se întelege sotul/sotia ~i copiii aftati în întretinerea aces ara.
2 La "titular", se mentioneazâ, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul,

sotul/sotia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ~i numele

coproprietarilor.
Prezenta declaratie constituie act public ~i râspund, potrivit legii pe ale, pentru inexactitatea
sau caracterul incomplet al datelor mentionate.

Semnatura


