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DECLARAȚIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, COS7HCWE AICEA „având funcția
de  CONSA/ER400 a OOȘ ANSCNP domiciliul APS 4425, Fu 07,rr o a „ _ SIN ,
cunoscând prevederile art, 292 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia” deţin următoarele:

1) Prin familie se înţelege soțul/soția şi copiii aflați în întreținerea acestora.

1. Bunuri iraohiie

1, Terenuri
NOTA:
Se vor declara inclusivcele aflate în alte țări,

inul Caota- Modul de Liae ISupralata a: Hinlaruldobândirii ! parte dobândire
|| Adresa sau zona Catesoria”

ZZIZ
* Categoriile indicate sunt: (|) agricol: (2) forestier: (3) intravilan; 44) lucru de apă; (5) alte categori de terenuri

extravilane, dacăse afla în circuitulcv.
*2) La “Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soțul/soția, copilul),

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

d

2. Clădiri

NOTA:
se vor declara inclusie cele aflate în alte țări,

E Diai a| N ii
i

Adresa sau zona
|

Categoria* SBR „Suprafaţa eta | ati] pe Titularul”
_ 3 _| dobândirii | parte | dobândire || .———iiFFF 7ai 5 | oigapa COSACmrE

445, pda 16540 [4/2 leumite îmidie



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament, (2) casă de locuil; (3) casă de vacanță; (4) spaţii comeretale/de
producție.

*2) La “Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii. numele proprietarului (titularul, soţui/soția, copilul),
iarîn cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi și alte mijloace de transport

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura "| 3 Marea. ii “În de bucăţi| Anul de fubricaţie | Modul de dobiândire

AUTOTUe/SA? |CHEVRDLET ANS, 4
|

2405
|__

ZEAS/4NG
AUTOI VE)S19  OMM 4064 | 1 | _ ee/Mpfee

2, Bunuri sub formă de metale preţioase, Dijuterii, obiecte de artă și de cult, colecții de arti şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimeniul cultural național sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.006 de euro

NOTA:
Se vor menţiona toate buinurile aflateîn proprietate, indiferent dacă ele seailă sau nu po teritoriul României

ia momentul declarării,

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată
|

i
|

144. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 luni

ct iciE i
: a |

Natura bunului Data | Persoana către care s-a Forma |

ValA D - arde PR RE A Leda Avăreaînstrăinat instrăinării | înstrăinat instrăinăriiPL | pi N



IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturoracestora depășește 5.000 de euro

NOTA:
sa vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii Financiare din străinătate.

Instituţia care administrează |

. sa :
| Tipul: | Valuta |Deschis în anul

|
Sold/valoare lazi /

use a o az ———
şi adresa acesteia

*Categoriile îndicate suni: (1) cont curent san echivalente (inclusiv cad): (2) depozit bancar sau
echivalente, 73; fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv Jonduvi private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declurit cete aferente anului fiscal anteriori.

2, Plasamenite, investiţii directeşi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate,

Număr de titluri/ |

: La
NE: Valoarea totală la zicota departicipare

| Emitent titlu/socieratea în care persoana este
i : Ă = Tipul

acționar sau asociat/beneficiar de împrumut

—]
“Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deținute (titluri de stat, certificate. obligaţiuni): 62]

acțiuni sau părți sociale în societăţi comerciale. (3) imprumuturi acordate în nume personal.



3, Alte active producâtoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 3.000 de euro pe
an:

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

Y. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziționate în sistem leasing şi alte

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străimătate,

|
| aiCreditor Contractat în anul Scadent la Valoare

PORO- GRDUPE S0ETE GenE 20/f 2023 75 000 _RoA
|

ARD GADUPE SIETEGEVERNE| 20/$
|

2027 Th „ep
CAR S// 017 2/3 2024 75000 oPRLVI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate față de valoarea de piață, din

partea unor persoane, organizaţii, societăți comerciale, regii autonome, companii/societăţi naționale sau
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depășește 500 de euro:

, : i Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual |

Cine a realizat venitul : 5 |
|

„l
numele, adresa generator de venit incasat

1.1. Titular

|.2. So/soţie

*Se exceptează ie la declarare cadourileşi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de orudul Îşi ui i-a



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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizal venitul sursa venitului:
| Serviciul prestat/Obiectul

generator de venit
Venitul anual

incusatE numele, udresa ul17. Venituri din saluriel ,
e? 727, ii ia? ANNpi aia1.1. Titular PICDataacș_|?|Piorefoe 7007. PRIA94Re| 67492,

CU57AC/TE MIKE COMS/rut. Loc 45 Conr/î VE /5F2
1.2. Soţ COSTAOAA O4Po SNAY CONTeiSez| d/aCDR |307%

|

4/V/U — DAME,/
|.3. Copii

| _
i ai | |

2.n d finacanviliţiii 1 lent
„ Vitutar

22. Soţ/soţie . _|

D.H iti cin cecdurea lolosinti iba urile i i

. Titular |

[32. Soţisoţie
| a E

4 uri cint investiti
4,1. Titular

4.2. SoţisoţieEi |

Jă. Venituri «lin pensii
5.1, Htular | |

3.2. Soţisone
|

E = cala ela e cae Pa a s-a
Ză activirăţi gri ct
8.Î. litular |

|
|

(62. sSoysoţie |

| geam ss



Ț
i , , Sursa venitului: Serviciul prestat/obicctul | Venitul unual

Cine realizat venitul “Nume, adresa | generator de venit i incasat
| Ponituri din premii ŞI din jocuri «le noro
7.1. Titular | |

|

| E
-

: -

7.2. Soţsoţie

73. Copii |

E Vonituri lin le sitrse
$.i. Titular

|

|

3.2. Sot/soție

= | = | Ia3.3. Copii
|

Prezenta declaraţie constituie uct public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incoraplet al datelor menţionate.

Data completării Semnătura

(0.06... 2021 arşa vnanenornaanicastdndatoraeaa


