
DECLARATIE DE AVERE

,
Subsemnalu Subsemuun. , ”ll/M Ill/Ml» ,leAlk ,uviudfuueiiu
de MW 4/91 MPFENZ la ÎZÎMÎ îmi MZ“; ,

CNP .de… 67715 „ 00- /
/

:unoscind premier un 292 din Cadul pennl privind [nhul in deelumii. deelur pe proprie dxpundere
ci împreuui eu fur… m'Helin urmălnlreln:
”
°l> Prin fam e seinrelege mul/saua şi copiii ana inireuuerea accslum

[. Bunuri imobile

i. Terenuri
N 0TA :

Se vor declara lncluslv cele aflare în nlre pri.

' Calegmlile indicare su : (1) agricol; (2) raresiler, (3) immvilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri

extravilane, am se alla in circuilul civil.
*2) La "Timisu" se meniinnem, în cazul bunurilor proprii. nume—le propriemrului liirulaml. solul/sania. copilul).

iar in cazul bunurilor in eopmprierum, cura-pane şi numele coproprlerarilur.

24 Clădiri

N OT A :

Se vor declara inclusiv cele aflate in uke mri.



* Categoriile inmoaie sum: … apanamem; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (A) spam comerciale/de
producţie,
m La “Titular" se memioncazâ în calul bunurilorplnprii, numel: pmpriewului (titularul, sami/soţia. copilul),

… în ca… bunurilo în cupmprimlc. cola—pane şi numele copmprielarilor.

II. Bunuri mobile
gricnle, sulupe. inhluri şi am mijlnlc! a: tnnspnrl|. Autovehicule/autoturisme, imun—re, mnş'

are sunt impuse înmalriculă '
„ pot! “ legii

"MJM

z. Bunuri sub form! de muie preţinlse. hijuler . obiecte de ani şi de un, culmii & mi şi

numismltici, nbiecte :… nu pune din patrimoniul cullural unional sau univzrul, : nimr “in…
im…… napi…“ 5.000 de cum

N 0TA :

Se vor memiona loare bunurile anale i.. propriclale. indiferent dacă ele se află sau nu pe ierituriul României
la mnmknlul declarării.

…. Bunuri mobile. : dmr vnlonrc depăşeşle 3.000 de euro nec-re, şi bunuri imnbile insumi-te în

ullimele 11 luni



IV, Ac : munci…

Conturi şi depolile hunnrev fonduri de iuvcs forme "biv-leul: de economi re şi inveslire.
iuclusnv cardurile de credit. am valnnrcl însumnli : iun.… acm… am…“ 5.000 de euro

N 0 T A v

Se vor declara inclusiv cele am… în bănci sau instituţii En…im din străinătate.

'Caiegam/e indica/e sum. … …: rurenl … echyvulcnle (Inclusiv mrd). (2) depazil bancar ….
echivalemei (J) fonduri de m…"… „… echimlenle. ini—imnAmi… prime de pe… sau „ne mm… cu
acumulare (se vor dnclara cele „fm—m anuluip…,! anlerior).

z. Hmmm, i.…-
ammn dgpişeşle 54000 de cum

e… şi împrumuluri „om…, daci valoare: de piaţă însumau ! mmm

N 0 TA ,

Se vcrdcclam incluew lnvcslmilc şi paniclpărllc in slrăinămle.

'L'mugorrile "111qu mm (l) ha,… de valaure Jenny/L' (ml… de mm cemficme. obligufiumr …
afl/wii sau pam sacrale in javre/dl: camurnulm … împrumuturiavari/me In nume persana!



3„ Am min producimn de veniluri nete. e… însumat: depişzsc echivllemul a 5.000 de euro pe
nu:

N 0 T
Se vor declara inclusiv cele aflate în sm male.

v nm |
Debilc, ipoleci, g…mi Emile în beneficiul unui um, bunuri nchiliţinnatc '… sistem lusing şi alin:

asemena nu..." . am unu.… ;…mu ! unu… “…… depăşeşte 54000 de cum

NOTA-
5: vor declara inclusiv pasivele numai… acumulale în slrăinătal:

VL emo-ni, servicii sau lvamljr primite gmun sau subvenţionzle [aţi d „la… de „am, din
pune. …… permune. orgnuil ni comercillc, regii numnome, comp: nimic! i naţiuuule …
insuma pu cu mmineştixnu wi :, clusiv hurse.crcdile,gurnnţii decenii de chellu nllcle cum
cele nle :ngnjnmrului. : a… valnure maman-li depăşcşn- sau de au…“

I.I, Tilular

1.2. Sul/so“:

1.3. Copii

“Se exceptand de la deslarare cadaurrle şi (rmg/iile uzuale „…nu: din pane/1 rudelor de gradulm a! ll—lm



Vll. Veniluri nie dcclurnntului şi ale membrilar săi nu lumilie, reulinle în ultimul nu (îmi încheizl
(polrivil un. 41 d :- Lage)! ur. 57l/2003 privind Codul fiscul. cu modificările şi completările ullerionre}

NOTA
Se vor dcclam |nC|uSÎ\' veniturilc provenue din sll'ăinălale.

%

L Venituri din salarii
l.

'%
Timiar

LZ Sol/solie
,

1.3 Copii

2. Venituri dinmimi independent:
2. | . Titular

2 2, Sag/solie

:. m……—din aduna/ala.!inyzi bunurilor
3 , l , Tilular

3.2. SDţ/mţi:

4. Venituri din Invesll'lil'

4 l . Tilular

4.27 Sui/son:

5. Venn-m din [lumii
5 l

V Tilular

5.2. Sol/soţi:

6. Vznîluri din anima/i agricole
6. | . Tlmlnr

6.2. Sol/soţie



74 Venituri dinpremii şi din jocuri de noroc
771 Tilular

7 2 sa;/soţi:

7.3 COpli

E. V:»illlri din all:mm
8,1. Tilular

5.3, Capii
&? .

: leg" pennle pentru ineuclimren unPrezeula declmue cum! e … public şi răspund polr
uruclerul inmmplcl al am!… mentianale.

|)… :omplclirii Semuilura

„ W 0% „ân/f


