
DECLARATIEDE AVERE

Suh mm…/Sum au, NU71 CFM?532%fi ! lvind [numa
d. ; /era?IZ; :! 1. Su/au
ChP .dnmicill'ul

cunnscind prt—vederilem. m din :::.qu penal pr d hlxul înmumii,am” pe pruprie rispundere
ci împnuni… fnml ” deun urmllolrelt:

' |) Fun famlhc sc m[clcgc soţul/sup.! ş: cup… afla“ în înueumca accsmra }
[. Bunuri imobile

|. Tzrenuri
N 0 TA v

Se… am… …cu… cele mare în am: ţăn

…,…„……wa „ SiM;,7 ,)” fag—mhz?”mau/du Zoia rana VI mcg—bb»! ungag—„fGrim 2…» 0,5% 1/1 Staer—ibn? “PM
' Cawgonlle …am… sum … ugn m, … fmcsuey. (3) mmvdan, (A) …… de apă; (5) alte cntegum de telcnun

cxmmlunc, a… se una în cum…“ ci 1

"2) La "Titular" sc mennonuază, în cazul bunurilor pmpnl, numele proprietarul… (mulzml, soţul/soţia, capu…
… in cazul „unu…… în „propuna… cokdrpane ş. numcl 'upmpriclanlcr

z. Clădiri

N 0 T A
S: vu: declara mdusw cel: aflau în allc L'în



— Calegunil: indiene sum. (|) apanamenl. … …a a: lncull. ('!) …; de mama … spaţil cumercmle/de
pmduclle
vzl La "Tllular" e mumiouează, in cazul bununlorproprll, numele propnclamlul (ritularul. sotul/soţia. copilul}

mr în cazul bunurilor in copropricnlev colarpanr şl numel: copropnelunlor.

n. Bunuri nm
[. Aumvehlcule/numurisme, inm-re ms

care mm xupun înmulxiculini, potrivi! Izgu…vaRJSM/ 55161 WCW ! 21—04 \&WPW

lg.-imn, şilupe, illnuri ; |It: m Iulce de trunsporl

zr Bunuri sub furmi de ruen-le previn-u, biiuurii, obietle de ani şl de cult, colecţii de nu şi
numism- a. obieclc care nu; pune din pnrlmnrrlul cultural nulionll sau unlvemh . dror Valu-re
îuxumnli depişqlr s.mm de cum

NOTA
Se vor menllonn louw hununlc anale în pmpnelalc, mdlfcmnl am ch; se un; sau nu pe lmlonul Romămcl

la momentul declarăm.

Ill. Bunuri mo
ullimrlc |z lunl

, . drar v-lnm depăşeşte 1.000 de euro Recife. şi bunuri imobile insumate în



|v. Active nunc urc

|. Cnntu i depozite tur-un, louduri de muniţii. forme echivllenle de cnnunmislre şi lnvesllre,
inclunv cardurile de credit, ducă valoarea însumală :| luturor amma depişeşle 5.000 de cum

NOTA
Se vor declara inclusiv cele aflau în bâncl sau m…… nu…… dm suâumalc.

'cwgmm „u…… …… … ca… cum" … fam/mk (…;—zu… card), (2) dupazlt bancar …
echwalrnlz: (3; fond… de mvesn/ix … echivalenle, molusn'junduri pmv/c de pm:” … 11715 :memz cu
mumu/are (sn „„ declara (de „fm—meunulmjîxculanterior]

:. m. lmrnlu, invuu' i directe şi imprumulun :mrdllc, ani vslnnre: de vieţi înxumltă . mmmumor: depăşeşle5.000 de cum
N 01 A ,

Sc … declara mclusiv invcsnhileş1pzn|c|p£mlcinm…mm,

'Cutegnrulr (vulu'an' sum. … mir… [lu „,la… deumuz (titluri de :… „www, nbhgalrum), 12;
aqm… sau păr]! „mami! în :nnwă}:mmmmle … împrummw acm/un: în numepmnmx!



3. Alte mm prnducimln' d: venituri nete. un înşumm depişesc echivulmml : 5.00» de cum pe
un:

NOTA
Se vor declara Inclusw cele aflau în suimmarc.

VA mmm
Deblle. Ipoleci. girant“ e…… în beneficiul unul (cu. bu…-m “hmm…… i.. ii…... […i-..; şi .…

nsrmeuu bu…-mn duri „|n-… î…mna .…u… .am… a……“ 5.000 de ……

NOTAV
Se vor declara incluslv pasivele nuam… acumulate in suma….

?>? 2016 2556302! 3560

VL Cidollrt servicu sau Ninu]! primite guluil … xuhvenp'nnile nu de „un…. de pini.
pm…. unu! persoan. org-ulm“, mmm mmmxnlz, regi aulnnnmc, cnmpanli/sncieliyi "mumie nu
inniluţîi publice rumineşd sln strllne, incluyiv humv crt.-dite. glrlmiiV dccnn'iri de cheliuiell, lllele decât
cele ll: nngli-tnrulu' . cimrmom ind“ ' nu: depăşeşte 500 de euro'

1 | Tllulnr

1.2 says»…

|.3 Cupxi

's“ mayuma de la declarare ("adam-ds ;; :……„le laur/lvp…… 1… par/zu ludi/lar de gradul l;: „l 114…



vu Vmiluri ale decllnnmlui ş :|: membrilnr si de buni
(pnlnnl ….41 din Lege! nr. mmm privind Cndul meu!, cu mndllîcir

|: în .nu-… nu n…l inchei-t
şi complelădle ulterinlrc)

NOTA
Se vor declam mclusw vanturile provenit: d… suăinăuze.

), Venituri dinmlm“:
1 ; Tuular

NU'Î- anul?“ r „ PH TNL , MIG/U fNSe „777?
1 2, Say/soţie

l.! Capu

2. Venituri dinmaman independent:
271 Tlmlar

z :. SDVsc-ţie

3. Venim-idin cedarea/aluinţeibunurilor
3 | Titular

3 2 Sat/soţie

(. er'rnrl dh- invarip'i
4 |. Tllulur

4 2. soţ/supe

5. Veninddin…“
5 | Txmla!

5 2 soţ/Sona

64 Vnnlnaidinudvită/i
6 | Tlmlar

(: z SuVsle:



7. Vantur! am… şi15anch de „am
7 1 T.:ular

7 : soţ/:o“:

7,3 Cop"

& Vantur! din altamm
&! Titular

x 1. Snyscţi:

&! Capu

Pnunla dcclnnţie calmi : ac! public şl răspund pvlrh'il legii penile penlru Ineuclinlez sau
:lnclcrul incumplet :| am!»: menţionate.

n… cumpletirii Szmnimn


