üĺt, +fn.o3.zo/8
ANEXA

1

ĐEâLARÄŢţE ĐE AVERE

Şubsemnatul/Subsemna
'

u,b.ę.rt.ç:.'. GŁnľ'|iľ"urno funcţi7 oe(pĺrSili'qr.' l.oçânl,L H'aşn\ 9ľĘ

''Ne_nnsn'.

cunoscând prevederile art.,292din Coclul penal
'
falsul Îndeclaraţiĺ, declar pe propľia rădpundeľe că împreunăcu familia*1) deţin următoarele:
'domicjliul

privind

L Bunuriimobile
1' Tercnuĺi
NoTĂ:
Se vor declaľa inclusiv cele aflatein alte ţărĺ'
Adľesa

Categorĺa*

sau zona
hłp nncrx

Suprafaţa

Anul
dobândiriĺ

Cotapafte

*

lategoriile indicate sunt: (1) agľicol; (2)forestier; (3) intravilan;
extravilane, daeă se află înciĺcuitul civil

ModuÍde

Titularul*2)

dobandĺre

(4) luciu de apä; (5) alte

categoriĺdeterenuri

2. Clădiri

NoTĂ:
Se vor declara ĺnclusiv cele aflate Înalte ţäri
Adresa
sau

zona

NP cn<c^

*

Categoria*

Anul
dobândiľii

p o.Śř._

Suprafaţa

Cotapańe

de

Titularul*2)

dobandire

c-t;moĂľ-aľ.ŕ

\

Categoriĺle inđicatesunt: (1) apartament; (2) casä de locuit; (3) casä de väcanţă; (a)'spaţii comerciale/de

producţie.
;11
Prin familie se înţelegesoţul/soţia şi.copiĺiaflaţi ÎnÎntreţĺnereaacestora'
-z1 ta''Titulaľ'' se men1ione azä, Încazul bunurilor proprii, numele pľoprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),

iaŕÎncazul bunurilor Încoproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor'

ll. Bunuri msbile

ĺ

sunt
1' Autovehicule/autotuľisme, tractoare, niaşĺnĺagricole, şalupe, ĺahturi şĺalte mijtoace de transport caľe

supuse Înmatriculării,potrivit legĺi
Naiuľa

r.de bucati

fi/larca

A rlĺ-n-rĺrRlŚľĺ
J

l

Ô?Eĺ

Anul de fabricatĺe

Mod ul

band

2. Ęunţlri sutr formă de metale preţioase, bţuterii, obiecte de artă 'sj de cult, colecţĺi de artă şi nurĺismatłcă, ^^
5'q00
obiecte'care fac parte din patrińonĺul culturál naţional iau universaĺ, a căror valoare Însumatädepăşeşte
de euro

NoTĂ:
la
$e vgr menţlona toate bunurile aflate Înproprietate, indiferent dacă eletse află sau nu pe teritoriulRomâniei
lĺomentul deăarării'
Valoaľea estimata

Anuldobandirii

Descrieľe sumara

Înultimele 12
lll' Bunuri mobile, a căľoľ valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare' şibunuľi imobiĺe Însirăinate
luni
Natura butiLllui
ínstľainat

Data instrainaľii

Persoana caire

Foľma ĺnstľainaľii

Valoarea

care s-a instrainat

lV' Active financĺaľe
i. ćo'iuii ţi áepozite 'bancare, fonduľi de investiţii, forme echivalente cĺe econon'lisire şi investiľe, iirclusiv
de euro
cardurile dä credit, da'că valoarea'Însumată'atuiuror acestora depäşeşte 5.000
ľ{oTĂ:
śevordeclara ĺnclusĺvcele a'Ílate înbănci sau ĺnstituţiiiinanciaľe din străinätate'
lnstitutĺa care

Tĺpul

Valuta

Deschĺs in anul

SoldA/aloare la zi

administľeaza si
adresa acesteia

)

card); (2) d.9noiĺţb.anoar sau echivalente;
Categoriiĺe indicate sunĺ (,i) cont curent sau echivalente (inclusiv'eáńsiíiäj
afte siste.me cu acumulare (se vor
pľivate oe
1ej ĺónäuri de ińvestiţii sau echivalenie, inclusiv fonduri
declara cele afeľente anului fiscal anterioľ).
*

acestora
2' Plasamente, investiţii directe şi înrprumuturiacprdate, dacă valoaĺea de piaţä Însumatăa tuturor

depăşeşte 5.000 de

euľo

')

N0TĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi paľticipările înstrăinătate.
Valoaľea totala la zl

Nť'de titluri / Cota de

Emitent titlu/societatea
in care persoana este

participare

actionaľ sau
asociat/beneficiaľ de
im

ut

Categoľiĺleindicate sunt: (1) hârtii de valoaľe deţinute (titluľi de stat, certifĺcate,
pí'ĺiuä.i'i. Însocietäţĺcoňáľciale; (3) ľmprumutuľi acoľdate Înnume perconal'

,:

obligaţiuni); (2) acţiuni sau

echĺvalentul a 5'000 de euro pe an:
3. Alte active produeătoare de venituri nete, care Însumatedepăşesc

NoTĂ:
Se vor declara ĺnclusiv cele aflate însiľäinătate'
V. Datorii

Însistem leasing şi alie asemenea
nL[ř., iń.t"ci, garanţii emise Înbenefĺciul unui ieĘ, bunulri achiziţonate
depăşeşte 5.000 de euro
uuńrrľi, dacă valoarea însumatăa tuturor acestora

tţoTA:

s" oäiĺ.'luľainclusiv
Creditor

pasĺvele financiare acumulate înstľăinătate'
Contract in an

Valoaĺe

bvenţionate faţă de valoarea de piaţă din partea unor
onle, companii/societăţi naţiona|+ sau instituţĺi publice
decontäri de cheltuielĺ, altele dei;âi cele aĺe
0 de euro*

ł

Üine a rea1izat venitul

Sursa venitului: numele,

adresa

1.1 Titular

Serviciul prestat/obiectul
qeneratoi de venii

Venitul annual incasat

.2. Sot/sotie

1'3' Copiĺ
*

Se excepteazä de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudeloĺ de g ľadul l şial ll-lea'

Vll. Venĺturi ale declaľa.ntului şi ale ľnembrilor säi de famĺlie, realizate înultimul an fĺscal încheiiat(potrivit aft. 41
din Legea nr' 571ĺ2003- privind Codul fiscal, cu modiíĺcările şi completările rl!Íerioare)

lţoTA:

'

Se vor declara inclusiv venitLlrile pľovenite din sträinătate'
Cine a realizat venitul

.Şursavenitului:numele,
adľesa

l

Serviciul prestat/obĺectul

oenerator de veńit
1. Venitul din salarii

1.1 Titulaľ
1.2. So'/Sotie
1.3, Copii
2' Venituľi din activitati indepeľrdeĺrte

2.1 Titulaľ
2.2. Sot/Sotie
3. Venituridin cedarea fol

bunurilor

3.1Titulaľ
3.2' SotlŞotĺę
4. Veniiul din investitii

4.1TiÍular
4.2, Soi/Sotie
E

din

5.1

nąn(ie

5.2. soŤ/Sotie
6

din activitati

cole

6.1 Tĺtulaľ

6.2' Sot/ţotie
7. Venitul din

7.1 Titulaľ

sidin

de noroc

Venitul annualincasat

7.2. Sot/Sotie
7.3. Copii
8.

din alie

8.1 Tĺtulaľ

- ĺae
^l

)ř

7qlĐ

}Ł€/Y\

I

8.2. Sot/Sotie
8.3. Copii

Pľezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul
ĺncomplet al datelor nrenţionate.
Data

completării

.l'}..t.o..3."2.9.{

ľ

t.

seľnnătuľa

