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Subsemnatul/Suhşumnaln. bMWV“ L/ ” l'ufv * &'ML/ ,avindhlnrlin

(”Vir , In LU'/f,(,'r/l /,—'n// "% dumicillul%iz./,;
!! (nlsul în declaraţii. declar pl: proprle răspunderecunoscind prevederileun 291 din Codul penal pm

că împreună cu familia!” deţin urmălonvele:

*!) Pnl-l tal-mlm sc inţeleg: şu|ullauţm Ş! cop… allall… îmreunerea acestora

!, Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTA
Se ver decldm mclush' cele anale în … \in

Anul Cou- Madi-[deAdl'eliunwlll Cnegnrla' in», I. i. sum-np P.… 'th! ,

/ :mj Ka…» ””f"/.— &… w…“ ,

» ((alcgonlle …ma… …… [llngnco]. al foreşuer. … lnlraulan, … me… de apă, ls) … calcgonl de terenul
exlmvllans, dacă se află '… urc…ml e…]

m La ”Tllular” sc mcnţluncuă. ar cam! hununlur propnl. numclc prnpncmmlul Ulmlaml. soţul'soţla. copllul',
…… mul buuurllor în tupmprlcmtc, cum-pam şl ……ch coproprlclanlnr

z. Clădiri

NOTA
55 vor declm lncluslv cele „nar: ln alu: lan

AM.-um: (:an am?“ Summ- Em im…—iţi
' / ?a-J' au za, „7, (:…. .:….e



' Categorii]: indimlle sum in apanamem, (2) cină dc locu“, (34) casă de acum:], … spa… comercialeldl

pmducu:
&) La “mul…“ se mcmmncază

… în …… bunurilor în caprupnciaie, cola—pane şi numele copropncinnlur
”n cazul hununkir propm, numele pmpneiamiui uimiaml, sulul/saua. copilul).

ll. Bunuri mnhile
!. Autovehicule/autoturisme.

e… sum supuse inmatricularii. pollivil legii
innoire, maşini agricole, şalupe. iahturi şi alte mijlnace de lrnnspor

. … Mun Nr. de buci“ Anul II!…: Modul& dobindit!

2. Bunuri sulv [armă de meinle prenume, bijuterii, obiecte de ani şi de cult. colecţii de artă ;

numismllici. uhiecte me fac parte din pnlrimuuiul c\illurnl nmionnl …. universal, » căror valon
însumată depăşeşle 5.000 de euro

N () TA
Se vor menu… malc bunurile anale în prupnclalc. …

In momentul declarăm
miere… dacă cls sc ani … nu pe teme-nul Români:

menu.-M \

Ill. Bunuri mobile, n căror valoare depăşeşie 34000 de euro fiecare şi bunuri imobile înurăinnle

ultimele 12 luni

romanu: nixnar:“ Fox—nui
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IV. Activ: l'mnnciun-

l. Conturi şi depulile bnncure. fonduri de inveslu forme echivalente de cmnnmisîrc şi învestire

inclusiv cardurile de credit, dacă mloarca însumată : mu ror neslora depăşeşte 5.000 de cum

NOTA
Se vor declara ……si» cele adam in banc; sau msmuui financiare a… suămînme,

mausul-,imi… mm— Valnu Deschlcînuul'

*Culcgamle …a“… …… … cout c…… … ahxvalenlz …u… mrd), (3; d…… !……r …

cchnulemr'. … jundxm de "mes"… … „Imam… …:… fond… pm… da pe… … am mw L

……„zm „& vor de…… cele a/brmte „…am/ml unlsrmr/

z. Plasamente, investiţii directe şi împrumumri acnrdnle. daci valonrea de piaţă însumată : mu…
nueslnra depăşeşte 5.000 de am

I\ 0 T A
Se vm declara …clum ……umle ş; participările în străinătate

“W”…” Vânt—mihu…un/Wammu)“ mdea-niciunn'a-ar“"ww…' mau-mmm:

indici“! mm 11) hârm dv valuur'e deţinute (lilllm de stai, rer'nlîumf. nbhgaţrunm (
“Cale aming . „

wcmle 13) …pmmumn Hamid/a … numepermmzl…… … „am „…… in sacrală]! „…



3. Alll' active producătoare dt— venituri nete, cure i…umate dcpâşesc echivalentul n 5.000 de euro pxan:

“ () T A
S= voi det—turn Inclusiv cele aflate în arrăinâiatc

V Dzlorii
Debite. ipateci. gnrnnţii emise în beneficiul unui iert, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi altuasemene: bunuri. dacă valoare: însumată a tuturor acestora dcpişeştc 5.000 dv: cum
NOTA
Se vor deci… IIIL'IUMV pasivele financiarc acum…… in slrăinălalc.

…l- . , …
Zoff »„ '»T „%

VL Cadnuri. senicn sau avantaje primite gratuit sau :ubvenţiouate mi de valuarea de piaţă, dinpane. unor persuanc. organizatii, sucietăţi comerciale. rcgii autun me, companii/societăţi natiannie su.instiluţii publice rumâneşti sau ;Irâine. inclusiv bu…, credite. garancele ale angajatnrului. :; căror valoarc individuali depăşeşte 500 de euro"
denumiri de cheltuieli nllulc dacă

,
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— » vaenludu'u …… „vernil-nui“P=-m…“ :— uhmmm mamici"! '
- …1.1 Titular „\ , , ilf,\\ * *

11 Sopşuţie

1.3. Copii

“Sc exut'plarră de la der—[m'am cadouri/c şi Iuimmle uzuuh: am…/c 4… punea …de/… dr gradul I;: „l „…



vn, Venituri ale declzrzntului şi ale membrilor sii de lam e, realizate în ullilnul an Eseul incheia
(pn!

NOTA'
Se vur declara inclusiv vcmmnlc pmvmne dm suâmălate

! art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul “)Cllw cu mn | mările şi completările ulterioare)

]. Venituri din salam
1 1. hmm Au,;

: Sot/şuue _

|3VcUp„/„; „,'

2.2. go./son:

3. Venituri din Marea/bloxinlzi1110114er
! | Tnular

3 2 Sul/sou:

4, Venimri din inmh"…
4 LTllulav *
4 2 Sol/sono

5 Venituri din pmii
5 1 Tllulax

5 2 s……

&, Venimri din activităţi agncole
& 1 Tnular .
(, z Soysoue



sum venlmhu: S="…P…… thlll unul_ \ , , ' , Nume.“rm Zulu—târât“ hum7V Venituri dinpremil „w din jun—uri de nam:W **'\'" * *77.2 Suv/sune

Î}, Cop”\& Vemmri dm alte surse
3.1 Tnularrj'iMr/V/ Ml " „'n

& z Soy/sous

8.3 Capu ' '

nu. completării
"'


