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DECLARAȚIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, ENE CooriNE2 MPAALIn » având funcţiade CoNSi77ER. la PRIMARIA _0PAŞuiuc BAS ,CNP s domiciliul Joc. AAzE
|

|pudl. Oe7 AIRcunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspunderecă împreună cu familia” deţin următoarele: |

DaaIa a.*1) Prin familie se înţelege soţul/soţiaşi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. Ye

I. Bunuri imobile
:IA

1. Terenuri
?NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte țări,

€ Anul Cota- Modul de J
&

2)
Adresa sau zona „Categoria dobândirii Suprafaţa eo. dobândire Titularul

sea

L— tg* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuriextravilane, dacă seaflă în circuitul civil.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soțul/soţia, copilul),iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. ia

2. Clădiri
dai

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte țări.

a tera etica a A ERĂ ea]  Cota- Modul de 2pi A doza, IC: 34
mea At los! K Topa Et apte îi, i

2)
Adreg pai Rona ategori | dobândirii Suprafaţa parte|dobândire a|

:
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de



producţie.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte și n umele coproprietarilor.

9,IL. Bunuri mobile E:
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transportcare sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura| Marca  ÎNr.de bucăţi "Anul de fabricaţie | Modul de dobândire
P

iii
3 i

N
2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şinumismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoareînsumată depăşeşte 5.000 de euro

>

NOTĂ:
.Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul Românieila momentul declarării.
a
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b Te -Descriere sumară | „_ Anal dobândirii „Valoarea estimata

Deadi
III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate înultimele 12 luni

Natura bunului|Data | Persoanacătrecares-a| FormaPăi d IRA ES il aaa, cacaaNeAA Sării pizza| Valoareaînstrăinat| înstrăinării |  — înstrăinat înstrăinării

—
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 de euro
eNOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. -
Ca

Instituţiacareadministrează ta caa]! PL Fie | i 4niml ze paiea E N IN e (1 luta | î l $ loare !si Allesaia |.Tipul | Valuta|Deschis în anu Sold/valoareIazi

——

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sauechivalente; (3) fonduri de investiții sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cuacumulare (se vor declara cele aferente anuluifiscal anterior).

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

NOTÂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoanaeste up |Număr detitiuri/ |, RE= J

|

—
Y

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deținute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni), (2)acțiuni sau părți sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3. Alte active producătoare de venituri nete,
an: care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

3



Poem mmm seem ame nnom Solon pan e oile amanat atnemană non e caiagin ses n să ăia ne n nina e e seen en e atatea e e aliaapn PRON RA PERI ae n e n SERĂ d A umani ep RENE 3 3 ării e e e e ORGĂ 31 A zau e SEEaaPN EDEA Am nmmammene  e  A PROIRDRA Că e n mn mare e ș Pai i ă oma A e 1 SER ee n o raita 1 e ut1 3 32ASe vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alteasemenea bunuri, dacă valoarea însumatăa tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor az: Pe age Sceadent la ai
:

Valoare

st

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, dinpartea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sauinstituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decâtcele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro:

, iaca aceia| — Sursăvenitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anualCinea realizat Veniti: |______ numele, adresa __generator de venit| încasat
1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii :

*Se exceptează de la declarare cadourile și trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fis6f? încheiat(potrivit art. 41 din Legeanr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)



NOTĂ:
Se vor declarainclusiv veniturile provenite din străinătate.
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1. Venituri din salarii
1.1. Titular «ucca
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1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activit,
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

7. Venituri din
7.1. Titular

ă

din jocuri de noroc



7.2. Soţ/soţie

VĂ

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

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

Data completării SemnăturaAR


