
DECLARATIE DE AVERE

Wnnsamnm. ZIS/î MHR/%_ , „ind “.…“
.n comms/< nj/l/MM/A mg Mis
CNP M5 637

cunuscind preveder un. 291 din Codul penal privind inlsul în dcclnnlii, declnr pe proprie rispundgrc
că împreună cu m… la 'deşin urmăloarele:

- !) Prin familie sa înţelege soţul/soţia şi copiii aflau în întreţinerea aceslum.

[. Bunuri imobile

|. Targuri
NO'I A :

Se vor declara inclusiv cele anale ln alu: lan.

5” f ” Age/ca} „am MM /// WE mar/,'

' ("alegoriile indicau: sum“ (! ) agricol: (Z) fnresricr: (3) inlravvltm, (4) luciu de apa (5) alte categorii de terenuri
cxlravliancl daca sc ună în uraniul clvil.
'2) La “'I irular“ >:: menţionem ln calul bununlm pmpril. numel:— pmpnetarului (ll…laml. soţul/smn. copilul).iar în cazul bunurilor în copmpricma commune şi numclc copropncmrillvr

2. Clădiri

N 0 T A :

Sc ver declara inclusiv cele anale ln alla \ănv



' Caieguriile indicale Sul“: (I) npunumenn (1) casă de Iocuil: (3) casă de vacanţă: (4) spaţii comerciale/“dc
producţie
tz) La “Titular“ se menţionează, in e…l bunulilur pmprii, numele pmpnelarului (titularul eolul/wliu, cupllulL

iar în cazul bunurilor în coproprieuile. cola-parte şi numele coproprreranlor.

u. Bunuri mobile
1. Aumvchiculc/nulolurisme. tractoare, maşini agricole, şnlupe, iahturi şi alte mijlunce de ":“;an„re suntsupuxc înmatriculir . pot legii

. _.t_
MWh/USM AAC/% IB/o

2. Bunu sub formil de melule pretioase, bijuterii, obiecte de urlă şi de cult, coleetii de ani şi
numismatică. \) te e… în pune din putrimo [ eulturul nuliunul sau universul, : uărur vxlnnrc
însumau depăşeşle 54000 de euru

N O' .

Se vor mcnunuamai: bunurile aflate in proprieme, indiferenl dacă el: se află sau nu pe lcritoriul României
In momentul declararii

Ill. Bunuri mobile, a căror vnluuru depişcşle 3.000 de euro Mare, şi bunuri imobile înslrăinale în
ultimele 12 luni



lv Activa nuam-inre

|. Contur si demzile bn.-urc, fonduri de vvsli'ii, form: echivllenle de econumisirc şi invwire,
inclusiv mrdurile de cred“, daci valoarea însumau » tuturor ncesmru depaşcşlc 5.000 de cum

N 0 T A ,

Se vor deci… „iclusiv cele aîîale in bănci sau instituţii financiare din slrăină'albv

'Calagoriile mdncatz :… (1; mm curent … echivalm/c (inclurv card)„ (2) depoul bam'ur …
„h.—mima: (» fonduri de mm"… … n—hivalemg Inclusiv fond… pnvule de pe… mu alle mmm cu
acumulare („ vor declara cele „femme anu/„m…!m…»).

1. Phnmcnte, invesum directe şi împrumuturi ncurdm, duci vllnlren de pin“ înlllllllli a tulumr
acestora depişesle 54000 de cum

N 0 T A :

Se vor declara inclusw immigiiic şi participările în maimute.

'Culegom'll' r'miicme .rlml (l) hârtii de valoare tia/mule [lil/un de mu. cer/Moale, obligallunf), (2)
acţiuni sau păr/l faciale înmană/| cnmnrciale. (.?) împmmu/urfacm/„le in nume pmonal.



3. Alle lclive pmducătnlre de venituri nete. care însumnle depişm echiv-lentul : 5.000 de euro peau: /

NOTA-
Se vor declara inclusli cele aflate"… maina…

v. Dnlurii
Debile. ipul ' g…… " emixe în benel' unui ien. bunuri uhizilinuale în sistem Iming şi un;„eine… bunu „unei „ln-ru însumau. imumr unulu" depun… 5.000 de euro
NDTAl
Se vor declara inclusiv pasivele l'manciaie acumulam ln slrămmaie

MA fală mai Iaz/ jam ca

VL Cldollri, servicu … „v nmje primii! gruiuil … subvenţinnate iuli de „lu…. de plm, dinpunea …… personne. nrgluiu …icmi comerciale, regii unmnumc, compu ilsnrielăţi naţionale sau
institu… publice mmânesli Sin sli—l e, inclusiv burse, credite. „…in decenii : cheltuieli, nllclc decâtcele ale angajatorului, : căror vnloure indiudunlă depăşeşte 500 de cum

l ! Titular

i.z Sai/solie

l.3, Cupli // J
'Se excep/Bază de la declararc cudmmle Ş! [familile uzuale primite din par/eu rudelor ile grin/ul I;: al …un



vu. v…mri ale dechrsmului şi ale memhnlnr :ii de familie. realizare In ultimul an meu! intheizl
1pnrrivllnrt.“ din Legea nr. s71/znn3 privmd Codul r… „cu modifldrllcşi nnmplmlrilt ullerionre)

wm
Sc … declara „…nu… va…… pr…… a… ma...…“

Vemlwl dm mm…
\ [ num
»»LEA Mme/fr
: „…pe

\ („pu

: Vemnm dm ucltwlăl! independent:
: | Tuular

: s… „…

3 Vennury dm cedarea/ulmul!!! bunurilor
31 Inular

11 Soţy'şeue

1 nu…… din mm"…
4 [ Tuular

4 1 Saw)…—

5 l'unilurldmpemn
51 mm:

5 2 SUUSOIH

ALE/7 oo 57/9007 5/75/5
6 chlun dm aulwuăji ugVIEDIE
6 \ TII…BF

6 l Soţrsnuc



7. Vzm'luri dinpremlişidinjocuri d» nara:
7 ], Tilula!

71. Sol/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8. [. Titular

S 1 Sol/sali:

33, Copii

Prezenu decllrnlie constituie act public şi mpund potrivi! legii penale penlru inexzclilnlu ….nnnclerul incomplet nl dllelnr munţionllc.

mia complelirii Semun…


