
DECLARAȚIE DE AVERE

Subsemnatul / Subsemnata..... AntPI/e .. d:aCOREL „având
funcţia dETPEMADNE PEpWÂRI4.OASCU4ATAaeCNP domiciliul AAAAAIAKCetu,.
„mată i,Dara: 0.cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe
propria răspundere, că împreună cu familia! deţin următoarele:
*1) Prin familie se înţelege soțul/soţia şi copiii aflaţiîn întreţinerea acestora.

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri

Notă. se vordeclara inclusiv cele aflate în altețări | _Anul Cota Modul de1% R 3Adresa sau zona Categoria dobândirii|Suprafaţa isărta dobândire Titularul

BAA T2w/4 Pq
___]

2007|eo /00y.|Wos7E//PE|AACodecBA 748 Pa doo|popOfo HOTERE A4IDrr5 obezii,Tre! 0002.| MA docup /OOf.__| ACUTE12€|j4latpetre Co,

COHVaă- dpeny| 3 | 2000| 6ua too, MOITENPE Apt4 A
|COMUNA- 00PPEU, 5 Roof, 1443hol. /007.|morrev/lte AnteneA*Categoriile indicate Sunt:(l)agricol: (2) forestier; (3) intratilan; (4) luciu apă; (5) ?alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul civil.

49|

2, Clădiri
Notă: se vordeclara inclusiv cele aflate înalte țări

Anul
dobândirii

Cota Modul de |

parte
|

dobândire
Adresa sau zona Categoria*

BA,3700. DALcEtu

HR49,ppL35,fe2 Aptg || do0d|FIbiff dp 1992
COHURIA- LOLLETY/

Ft. CourtD Nb f Xo/O

Suprafaţa Titularul?

fooj. NOII /RE aradon cokadei

/0oY_|4PĂRARE AMIle dota
foo!_| Cupfe4pe|(4440dePtle
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producție.

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/saţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor

II. BUNURI MOBILE
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte

mijloace de transport caresunt supuse înmatriculării, potrivit legii
„Natura Marca | Nr. bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire |

Amor| feos4|7 | od0O-P- CurmPĂRARE |

II



2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă și de cult, colecţii de artă
şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural național sau universal , acărorvaloare însumată depăşeşte 5.000 Euro.
Notă : se vor menţiona toare bunurile aflare în proprietate, indțțorent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României

„la momentul declarării.
Descriere sumară iu lobandirii Valoare estimată

.

III. BUNURI MOBILE, ACĂROR VALOARE DEPĂȘEȘTE 3000 EURO FIECARE,
ȘI BUNURI IMOBILE INSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI

Natura bunului | Data Persoana către care s-a Forma înstrăinării Valoarea
înstrăinat

_____| înstrăinării înstrăinat

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora
depăşeşte 5.000 Euro

Notă : se vor declara inclusivcele uflute în bănci sun Instituţii financiare din Sirăinătute
Instituţia care administrează şi

|

- , Deschis
-

ț
.

ș
| Tipul * Valuta - Sold /valoare laziadresa acesteia

___
în anul

|_BROBP| 7 pop
| O

doro 30.344
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i ——*Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv cai); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3)Fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii Saualte sistemecui acumulare(se vor declaracele aferente anului fiscal unterior).

2.Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piață însumată
a tuturoracestora depăşeşte 5.000 Euro

Notă : se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în srrăinătate
| Emitent titlu / societatea în care persoana este Tipul * Numărde titluri / Valoarea totală la zi
|__acționar sauasociat / beneficiar de împrumut

|
cota de participare

*Categoriile indicate sunt - (1 Hârtii de valoare deținute (tiruri de stat. ceriificute, obligaţiuni); (2) Acţiuni sau părți sociale în
societăți comerciale; (3) Împrumuturi acordate în mune personal

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000Euro pe an:
Noră - se var declara inclusiv cele aflate în sănii



V. DATORII
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terț, bunuri achiziţionate în sistem

leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşete 5.000
Euro.

Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate
|

i

| | Contractat ScarentCreditor _ Valoare
i _în anul la

ui

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de
piaţă, din partea unor persoane, organizaţii, societății comerciale, regii autonomc,
companii/societăţi naţionale sau instituții publice româneşti sau străine, inclusiv burse,
credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decat cele ale angajatorului, a căror valoare
individuală depăşeșcete 500 Euro:

Ce SURSA VENITULUI: NUME. ADRESA Se VENITUL ANUAL ÎNC AST
|

| 1.1 Titular E

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilorsăi de familie, realizateîn ultimul an fiscal
încheiat (potrivit art.41 din Legea nr.371/2003-Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare).

Notă:sevordeclara inclusiv veniturile provenite din străinătate

CINE A REALIZAT
Ţ

SURSA VENI VULUI: NUME. | SERVICIUL PRESTA OBIECTUL . i A___VENITUIL ADRESĂ |

GI:NERATOR DE VENIT VENI DOL ANAL ÎNC SAL |1 Venituri din salarii |

1.1 Titular îi |
|
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1.2 Soţ/soţie |paote eO0eAtE| —pebeteb-Bd, PetezălT deIpec. IAS —
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|1.3 Copii
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Venituri din activităţi independente
„| Titular|

ID

|2.2 Soţ/saţieIIpo
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CINE A REALIZAT SURSA VENITULUI: NUME.
VENITUI. ADRESĂ

3.1 Titular

23. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

SERVICIUL PRESTAT OIIECIUI.
GENERATOR DE VENIT

| VENITUI. ANUAL INCASAT

3.2 Soţ /soțe

4. Venituridin investiţii
4.1 Titular

4.2 Soţ /soţie

5. Venituri din]pensii
5.1 Titular

5.2 Soţ /soţie

6. Venituri din activități agricole
6.1 'Titular

6.2 Soţ /soţie

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
?.] Titular

7.2 Soţ /soțe

7.3 Copii

8. Venituri din alte Surse
8.1 Titular

AMDE COPAIEC| PAV ABENDĂ TE2E/ ACAKOL pl
8.2 Soţ /soţie

7

Mt le AA|CEC 044 DOPANGA 460
8.3 Copii C

|
N /ADte- Dep? TRANIICArd- AOATIE deID /00£

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării: 40. 06. 28920 » Semnătura


