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cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspunderecă împreună cu familia! dețin următoarele:

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

[Si
Anul Cota- | Modul de0 %

Ş

Adresa sau zona Categoria
dobândirii Suprafaţa

Hara dobândire Titularul ȘIOI Lp | e[|mmpi
DP
„ai= EEEFr* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier, (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuriextravilane, dacă se află în circuitul civil.

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

2. Clădiri

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

| Anul
Suprafata Cota- Modul dedobândirii |P"Prafâţa|

parte|dobândire[pas (41 _|_799/|ap. Cucupohote|5pap. Preruzhd- Aueube-sT (7) doi|3up| 35,|Zaupo tote tue.

Adresa sau zona Categoria:
Titularul?

E: |Pe |a



* Categoriile indicate sunt:
producţie.

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bun
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota

(1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de

urilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),-parte şi numele coproprietarilor.
IL. Bunuri mobile
1, Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transportcare sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi|Anul de fabricaţie Modul de dobândire
/ doo. Cupohorae

Au fpută: foto Deal] Coi/600 ? 000.2, 2 să "104du %o dunest. 441444 COORR / |

206) Cuca/ rihobe.

roluhisnu ded fir5/o

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă și de cult, colecţii de artă şinumismatică, obiecte care fac parte din patrimo niul 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,

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

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

Natura bunului Data Persoana către care s-a Formapiesa i Fa iii el Valoareainstrăinatţ înstrăinării tnstrăinaț înstrăinării



IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,inclusiv cardurile de credit, dacă valoa rea însumatăa tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează
iadnesa laceateia Tipul* Valuta|Deschis în anul Sold/valoare Ia zi

“Categoriile indicate sunt.
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente

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

NOTĂ:
Se vordeclarainclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este
Tibul* Număr de titluri/acționar sau asociat/beneficiar de împrumut p cota de participare Valoarea totală la zi

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



3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pePeTeen none nnmeemnnoanononaaaneterneanainte
V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui ferţ,asemenea bunuri, bunuri achiziţionate îndacă valoarea însumată a tuturor acestora

sistem leasing şi altedepăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate,

Creditor Contracţatîn anul Scadent la Valoare
ACR, Ano 2034. Za000 GA.

LIVI. Cadouri, servicii sau avanpartea unor persoane, organizații,
instituţii publice româneşti sau străi
cele ale angajatorului,

taje primite gratuit sau subvenţiona
societăţi comerciale, regii autonome,
ne, inclusiv burșe, credite, garanții,a căror valoare individuală depăşeşte 500

te faţă de valoarea de piaţă, din
companii/societăți naţionale saudecontări de cheltuieli, altele decâtde euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anualnuntele, adresa generator de venit încasat1.1. Titular -

1.2. Soţ/saţie

1.3. Copii |

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



VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie,(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modifi
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

realizate în ultimul an fiscal încheiat
cările şi completările ulterioare)

Sursa venitului:Cine a realizat venitul
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasatÎ. Venituridin salarii

1.1. Titular

3PepU GRIerA Pe ERA.Bis SAAR; CO637 A”1.2, Soţ/soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2, Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiții
4,1. Titular

4.2. Soţ/soţie

3. Venituri din pensii
5.1. Titular

D7RDU__NAMEA OMA te Poema Pewsyp, (SI8O fe5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie



Cinea realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Venitul anualNume, adresa generator de venit încasat7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3, Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

SIRLU__ GB Cr PA HPk b48 VOUCHELE  VAeAt7D 45% kJ8.2. Soţ/soţie d =

8.3. Copii

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

Data completării Semnătura


