
DECLARATIE DE AVERE

Subxcm-gni/Şubsunnnin,9…m MCC) ' ” „,.—+ ,nvânuuncgia
de LLNhLVCHt/ kugéigzv |: ?n/l/htnf '% .

CNP .dnrniciliui

cunoscând plin/Ed: m. 191 din Codul penal privind fnisui in neclnmii, declar pe prnprie rnspundere
ci impreuna cu :… : Jdelir. urmnznnrulc:
. |) Prin familie se înţelege soţul/soţia Şi copiii aliaţi întreţinereaacestora

!. Bunuri imobile

l. Terenuri
N 0 T A-
Se vor declara inclmlv cele nnnreir. nlrc um.
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' Ciugnriilc indicaie sum: (! ; agricol; (2) (nresiier, (3) …rravilan, (4) luciu de apă; (5) alte narcgorii de terenuri

cxll'avilanc. dacă se ani. în circuitul civl!
%) La “Titular" — incununeaza, în Cami bunurilor nrnprii, numele proprietarului [titularuli sulul/sorin cnpilul).

iar în cazul bunurilor … copropricrnrc, cota-pan: şi numele copmprlctarilor

Z. Clidiri

NOTA.
Se vor declara inclusiv cele unui: în am: ţări.

1— II ”bg—ă lul



» Camgoriile lnalcale sunt: (1) apanamcnl; … casă de Iocult: (3) am d: vacanlă: … spalll comerciale/de
pronume
tz; La “ l'lwlar" sc mcnţloneaăa în cazul bunurilor prea…, numele pmprluarulul (limlarulv solul/solid, copilul).

… ln cazul bunurilor în copropname, comvpane şi numele cap…pnelanlor

ll. nunuri mobile
1. Autovehicnle/nulolurisme, "amara maşini agricole. „lupa inhluri şi alle mijlnlce de Innspurt

care au… supuse inmatriculiril, pmrivn legii
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' n:.aomu__ Mama…-m
Am …»; h LL Way,; J' 44:99 bl … * („văr/„g

[ Intra/„u… mmtééeâ€“? \ 7“,

z. Bunuri sub (arma de melale preţioase, bijulz , obicei: de ani ' de cnll, cele de nu şi
nu…lamallaa. nbiecle care fac pune din patrimoniul cultural „allonal sau universal, a au… valoare
insuma-u depăşcşle 5.000 de aura

N 0 T A :

Se vm menţiona mare bunurile anula În propnclam. lndil'erenl daca ele se ana sau nu pe leriluréul Român…
la mumcnlu] declalării

/
Înslriinnm în…. Bunuri mnbile, . cimr valuare depişeşle 3.000 de cum mare. si bunuri iumbi

ullimele 12 luni



w. Active (munci.-re

|. Conturi şi dcpolil! bancare. funduri de inve i, (unm- echivalenle de ecanumisir': şi inveslire.
inclusiv nudurile de credil. dacăVulturu însumau : lummr “t.-eston depişeşle 5.000 de au ro

N OTA'
S= vnr declara Incluaiv cele aflate în bănci … …cum… financiare d… suăinăme

„,…

'Canegomle indic/Ile …: … cort! cur-en] … „hmmm (:…—mw card) (2) depozit hum-ar …cch/valenla (3; mm… de mvesnţn' … m'hlvulenle, mgm… fund… ,am-… de „…i: … une :meme cu
acumula)? (se vor dcclnm cele „mem ……„mşm/ am……

2. H…menle. iu…mii directe şi împrumulu ri acordam. dm valuarea de pina însumuti : nm.…
acestora depăşeşte 5.000 de euro

N 0 I A :

S= vordcclam inclusiv invesnpllc şi pamcipările în sumă…

'Cnrzgnrrfle tmllralz ,mm— (l; hărm de valoare rin/mult: nu!… de .…” munca:: oblrgaymm}: m
m……- xuupărpmau/e in mae/a;; comercial!. … împrumulurl „md… … nume pamant!!



3. Alte ncilve pradueămnre de venituri nene, carl: însumat! depăşesc echivaleniul : 5.000 de euro pe/
N 0 T A:
Sa »… declara inclusiv cele aflam înmumie
V. Dalarii
Debite, ipoteci, gurnnţii emise în beneficiul unui ten, bunuri lthiliţiunnte în sistem leasing şi ulm

asemenea nunuri, daci valoare. însuma-a a lulumr acestora depişeske 5.000 de cum

NOT}.
S= vnr declar-d lnclusw pasivele financlam acumulare in străinălaln,

VI. Cadouri, servicii sau avanlaje primite gramil sau subvenţionate mi de vuloarra de pini, din
punea unur personne. organizaţii, societăţi comerrillc, regii aulonorne. companii/miei… unionale sau
iuslilmii publice româneşti …. maine. inclusiv un…, credit!, garanţii, demnlări de chrllui , altele docil
cele ale angajatorului, : căror valoare individuali depăşeşte 500 de cum

|.z. Sol/solie

1.1. Copii ,/
/

'Se ZXCEPIEGZLÎ de la Jvdumre cadourile ;, „om…/e uzuale prlmlle… punea mile/ur de gradul In al ]Hax



vu. Veniluri nie dcclzrnulului si … memhrilor săi de familie. r lime în ullimul nu n…! încheia!
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/1003 privind Codul rusul, cu modifici I! şi cumplelărileulterimre)

NOTA
5: vor de…… …un… veniturile „…… d… străinăule

/. Veni/Wi din salarii
* ' T“… mm La» cum „hg…

' >

I.I.Soţ/ (& ' \ …
\ _ „q,…
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| 3 Cup” “(( _r»

: mn…- din activită/i Independgnxz
21 luulnr

2.1 SoVsoue

3 Ventmrl din cedareahmmm bunurilor
3. |. Titular

3 : Soy/soţie

4, Venim" din invesnţii
4 1 '] [tulu

4,2. Sag/soţie

5 Venituri dinpemii
5.1 Titular

s ;. Soţ/soue

6. Venituri din activam agricole
6 ! Tllular

5.2. Sol/sou:



_ v -

7, Venimridfnprvmuşidinjocwf
7 \ Titular „

7 2 Soţ'soţie

73 Capu

& Venituri din alla surse
8. |. Tuular

:; 2 Sul/supe

3.3. Cop"

pule… ded-..nu constitui: … public şi n'upund polrivil ltgii pennle penlru inexxclilnlu ….
caracterul intample! „| dutelor menţionilz.

»… completării Semnături


