
DECLARATIE DE AVERE

Subsemnuul/Suigemnaln
\

8713 ' "LEI/A » GAME/34“ „ninina luncii.„& ius—PcevoA ' n & M ;ei 4 uwz ALS ,CNP , darnic ul

cunoscim'l prevederile …. 292 din Codul penal privind inlsnl în declunlii, declar pe proprie dspunderecă impreuna cu turnilin“ delin urmimlrele:
'
:|“) Prin familie se inwlcgc solul/supa şi copiii muli '… întreţinerea acesmra,

:. Bunuri imobile

l. Terenuri
NOTA:
Se vor declara inclusiv celemm: în alle \ări

— Calcgnrliie indicate sum: (|) agricol; (2) foresticr; (3) intravilan: (4) luciu de apă: (5) ak: calegulii de terenuricxlmilanc, dacă se află în circuitul civil
m La "Titular" se menţinncază, în cazul bunurilur proprii numele propriemrului (rilniurul, soţul/soţia, copilul),iur în cazul bunurilor in cupropn'eialc.cola—purie si numele capmprielarilon

L Clădiri

N 0 TA :

Se vor declara inclusiv cele annie în alte \ăriv



' Categoriile indicate sum: … apanamenlş (2) casă de lucuilş (:> casă de maini; (4) spatii comerciale/dcpmduqic.
°2) La “Titular" :: menţionează, în cazul bunurilor proprii. numele propriclamlui (u…laml. suţul/w1l8,cupilul),iar în cazul bunurilor în coproprietate,cola-pane şi numele cuproprielarilur.

u. Bunuri mobile
1. Aumve ' nle/nnmtnrime, Inele-re, .…ini agricole. şnlupe. ulm-ri şi Ille mijlnue a: lrlnspurlcm……an mn culi egii…Anno was/v; MewaofM/m'ul“ I muz elimina—"

(
2. Bunuri sub forma de metale puţin-se, nbiecxe de nu şi li: cult, ml: de ani şinumismllici, “ m: are fac p-m din pnlrimamul cullunl naţiunal … uni…snl. : cil… „la…î….nm depăşgşlc 5.000 de euro

N 0 T .

Se vor menţiona toate bunurile aflam în proprietate, lndifercm dacă ele se an.! sau nu pe nerllnriul Românieila momentul declararii,“…. Bunu i mobile, : căror valnlre depisleşte 3.000 de euro neu". şi bunuri imobile înnrllinne inullimcle 12 luni



lv. Aclivemunci-re

|. Cnnlu depozite lunare, [nuduri de investiţii. form: Echivzlenle de ucnnomisirc şi invesRire.inclusivurdun : de credil, dacă valoare! însumnli : tuturor acestor: depişqte 5.001) de euro
NOT/"\:
Se vor declara inclusiv celeMai: în ha.… sau innituui r……iarc din mama…:

(\,Ec cam a;…- un 52017 37 Ma

Q
'Lmagarrz/e indica/e …: (1) am] cure"! .»uu erhrvulenle (inclusiv card) (2; dapam bancar Sau„hm…/e, (3) ]andun de immm Suu echivalen/a inclusiv fonduri prim/e de pam Anu alle sisteme cuacumulare (se vor declara cele aferlnle anului/ireal amenar}.
2. Plaumcnte. inv» ireclc şi împrumumri lcordulev ani vnluarel a= pini însumau . „nu…msn… depişeşlc 5.000 de cum

N 0 T
Se vor declam Inclusiv invcsliţiil: şi paniclpinle în slrăinătale.

'Carl'gariile indicate sun! (1) lm'mi dn vulaare dauna/a (nu… de sau, ceru/iulie, ablrgalnmi}, (2)aclium :anpăr/i _raciale în sac.—uau comerciale, (3) împrumulun acardme în numeMumm/v



3. Alle naive prududtmrc de venituri nete. care îusumute deplştsc cchivnlentul : 5.000 de cum peau:

N 0 T [\ .

se vor deci… inclusiv cele anate în Slrăinămlk.

v. Duo
Demn-, lpnlcci. gat—u i emise în heuenciui unui lerţ, bunuri „hmm…… în sislnm i…iug şi alteasemenea bunuri.am vaio—… însumau :m..… „…am depişeşle 5.000 de cum
NOTA.
52 vor declara inclusiv pasivel: numim acumula: t.. slrăinălalc.

VL Cndnuti, Servicii … nvanuje primite gratuit … subvenprin unor persoane, „puiu . micii} cumercinle,i…titutii public! român-şti nu "rime, i.. usiv hum, ctcele ale Iugljlmrului. : eti-ut Valu-re iudi

tin-inte nu de valolrea de pupi, din
regii numim-..e, compu 'i/xocictiy nuliouule ….

, g…utii, decuntări de cheltuie! , nllele decitdnul! depmşte 500 de curu'

I.I. Timlar

.] aIa/» “ni A »; mg
12. Sot/sotie '

S7/Mw ww : !' ca
I.3.Copii

'Se excepwuză de tu declarare cu:/0147119 :! „mantie uzuale primite din pur/En rudelor de grin/ul ! şi al le



vu. Venituri ale declnrunlului şi ale membrilor ai de familie. mlizm în ullimul ul Esca! încheiat(pmrivil un. 41 din Lage: nr. 571/2003 privind Codul mai, cu mudilîcările şi complcdrile ullcriolre)
NOTA.
Se vnr declara inclusiv vcnimrile pmwnit: din străinălâlev

! Vmthâ'nmlan'i
} |. 'I'imlax

|.z. SA“/soţie

1,37 Copii

:. Vanilnri db- acrivilwi indemanze
2, | . Titular

2.2. soţ/sune

1 Venituri din cedarea [oIn—Vinyl bunurilor
3. ! Tilulm

3 2 Say/md:

4, Venituri din…un:
4. I Titular

4.1. Snţ'soţie

:. Veniturldln
5. . Titular

mn

51 Soy/soţia:

6. V:»ilun'din activită!…:
6,1 l'nular

5.2. Scump:



7. anuridnpnniiyidnjomdemm
7.1V '! imlar

7.2. Soţ/ane

7 3. Copii

8. Vintulridîn abc”!
8.1 7 Tuular

x 2 SoVsnţic

3.3. Copii

Prezent: declaruie muslituie … public şi răspund polrc…mml incomplet ll dllelnr men'ionnle.
leg" pennlc pumn neuem-m nu

1)… completlrii Semn…
(0.0! a/J


