
DECLARATIE DE AVERE

Snbumllţtlgl/Suhsemnnl, LM MţégWA ,lvindfnncţia
dz amma sura—cn. ; m rw .

CNP „do-ni l SN). (71415 704“ *
un, 291 din Codul penal privind fllsulîn dzclanlii, dul-r pe proprie rispunden
” deţin urmllourele:

cunoscind prma
& Împrcllni cu :.

— 1) Prin famlllc Se inţelege „…i/so… şi …… aflau în imune… nccsmra.

!, Bunuri imnhile

]. Terenuri
N 0 T A:
Se vor declara inclusiv cele alla-e în alte Wi.

' ('alegnnilc indicau! sunt (1) agricol; (Z) forestier: (3) lunavilan. (4) luciu de apa: (5) alte calegnni de lcrcnun
cxlravilane, dacă se am iri circuitul civili
… La "'litular“ se muri…m. in cazul bunurilor proprii, numele pmprigwulul (liiularul. :oţul/soua, copllull,

iar in cazul bunurilor in copmpriewe, cola»me şl numele coproprinarilor

!. Clidiri

N 0 T A '

s: … declara inclusiv cele aflate în alle un.

fin …ka bar:9114)“ 06“



- Cnegonile indicate suni (|) apartament: … :… dc locuii; (3) cm de vacanţă: (4) spaţii comerciale/de
„Bancile,
'2) La "Timiar" se mgmioneazâ. În cazul bunurilorproprii. numel: pmpnctanllui numarul. soţul/'anţia. cupiiui).

iu în cazul bunurilor in cupropficulc. com-pane şi numele cuprupriemrilor.

II. Bunuri mobile
!. Aulovzhirule/aumlurisme.! cm.

u…umsupuuinmmicuii “ polr ' lzgii
, mnşi agriculev sllupev inmuri şi alle mijlnlce de lrnnspon

4 Zanc cur—11% 2009

4 Ea:} ou…“iW—Mz 2013
4 imi unu/Îmik flo/H\

:. Bunuri sub fnrmi de meu!: pretinse, bijuterii, obiect: de nu şi de cult, mlecţii de …a şi
nlmiunnlină, nhiecte ur: în parle d… patrimoniul cununii unional … universul, . a… vllnlre
îuxumlli dein…“ 5.000 de cum

N 0 T A :

Se vor menii… …… in……ie mai: in proprietate, indiferent dacă sie se ana sau …. pe lcnmnul României
la momentul declarării

…. Bunuri mobile. . cimr v-loare deplseşte 3.000 de cum "Stire, şi bunuri imobile inslriiuule în
ullimzle Iz luni



IV. Active "unei."
!. Contur depozite bunure. fonduri de investi V forme echivllente de econom r: şi investire.ildlsiv clrdurilc de credit, dnd Valo-re:mmm-ti : lulumr lcalum depiwte 5.000 de tura
N 0 T [\ :

Se vor declara inclusw„|: aflate în bănci sau instituţii Hnancim a… străinătate.

'Calegornle indicare mm … cun] cum" … „hi—wi…… (inc/mw cur/J) m demn! hu…r …
echivalente … fonduri de m…“… … echivalenta, me….»— [and… pnvme de pm… … ala: ……e …
acumulury (Se vur am… cele afereme Aim/lumma! am……)

2. Plunmgnle, inveniţu direcle şi împrumutun xmrdnz. dnd vnlmlreu de pian însumni : lulumrlmlura depăşeşte 5.000 de ……

N 0 T A :

Se vor declara mclusiv mvesmiilc si pamcipănl: în slrmnmate.

'Culegnmle indica/c sunt. (1; ha…. (19 vulgare de…… mm, de Vial, cemjîm/f abngunum 12;
„…… … „am Sociale in mmm,. ramemullet (3/ imprumuturi acordam în nume penuria]



:. Alle “live produciluarc de veniluri n…,… î…mm depişm echivnlemul . 5.000 de cum pe

N 0 T.
Se vor declm inclusiv cei: anul: in suăiuălate.

V. Dnmrii
Debiu, ipuieni, gnnnlii & se în beneficiul unui im, Imnuri achiziţiona în si.!lem leasing şi nlle

„emma bunuri, dud vaiunm insumat: a mumr nenor- deplştşl: 5.000 de Rum
NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în sti-Ainawe

vr. c-duuri, servicii sul nvunnje primite gr-luil sun sume-iun"… lui de vllonren de piaţă, din
me. unor personne, organizau sanie-m cnmer …, r . aumuome, campului/maieu“ unlinnnle …
insumui publice mminzşti … „am, inclusiv bune, … =, punţii, deconllri de cheltuie! unele decit
cele ale angnjulurnlni, : uim vaio… in anu deplşzşl: sau de enm-

iLTuular „17_f * , fi *

1.2. Sul/<a“:

1 37 Copii /

'Se excep/eazăde la declarare :adourile … [rula/nl? n:!mle ,……m a… parle” rudelor de gradul l ;. al ll-Jra



VII. Venit i \lle declnrnulului şi ile membrilor xăi de [umili
(potrivi: un 41 dm Lege. nr. 571/1003 privind Cndul (“nul. cu m

încheiat
rel

Nm'ix
S= … declara Incluşiv veniturile provenile din suămămc,

lv …
l ! Timlar

„

1.17 Sol/sali:
145

1,3. Cnpil '

2 |. Titular

2.2. Sol/so…:

si…ampmrm
} L'ruular

3 2 Sol/sug…

!. ”Maniu!!!“
4 | Tilulur

4 2 Sol/wus

sv ruin-Minaldi
5 1.mm
5,2. Sol/soţie

a Ymmăraw'vndriaylmle
6.I. 1 ilular

5.2 Sot/sou:



hmuhpmtm
7.1. Timlar

7.2. Sousa.…

7.3. Copii

].
&! V Tnular

u Semne
; \

' VENAE
3.1 Copii

Wc 57}? gb .'m
/

Prmnlu declara“: constituie … public şi mpund potrivit legii penale penlru intxlcliulea …curmerul incomplet || dnelnr men'ionnte.
|)… cumplelirii s….nnun
„(_—Tm


