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ĐECLARÄŢĺE ĐE AVERE

*un*",onatlll/Subsemnat.,Çer{1..,.?ľľ.:ßlĺ. ý, avandĺuncţip a"Çç.:.d'!:'Ś( ' lr?n'n..F.*ncrp
oomiciliul . ĺ:!çę'tp:,....''., cunoscând prevederile arl.292 dĺn Codulpenalprivind
'
falsul Îndeclaraţĺi, declar pe propľĺaľäspunderecă împreunăcu farnĺlĺa*1) deţin următoarele:
l' Bunuriimobiĺe
1. Tel€nüÎi

NoTĂ:
Se vor declaľa inclusĺv cele aflatedn alte ţări
Adresa
sau zona

Suprafaţa

Anul

Categoria*

ř/l ľer
Heves -/ĺľĺu,o ?q>.'}ł-ĺlft,
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Cotaparte
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Tíiularul*2)

dobandire
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(

rj I'

oź{ët'},(

Categoriile indicate sunť (1) agricol;(2)fgrestier; (3) intravilan; (4)luciu de apä; (5) alte categoriideterenuri
extravilane, daeă se află Încĺľcuitulcivil,
2. Clădĺri
*

NoTĂ:

se vor declaľa inclusiv cele aflate înalte ţäri'
Adresa
sau
zona

Categoľian

Anul
dobândiľii
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ľ'[ą no ?Ú'ö de ĺocł'')ĺ

)n Úw
Kę n1oĺ tc - #uil-o-

*

Suprafaţa

Cotaparte

Modulde

Titr-rlarul"2)

dobandire
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ro

r'e

ĺ) ý-,(u

'ćeĺ
Ćeďą' UakrlL
n Ća ŕ1
(

ďo/e

(a) spaţĺicomerciale/de
Categoriile inđicatesunţ (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casä de väcanţă;

producţie.

iĺ; ľľĺńfamilie

acestora'
se înţetegesoţul/soţia şi.copiii af|aţi Înîntreţĺnerea
pľoprietarului (titularul, soţul/soţia' copilul),
proprii,
numele
bunurilor
"z1ta'Titulaľ'' se mán1ĺăne aźěr,înôazul
coproprietarilor.
numele
iaĺÎncazulbunurilorÎncoproprietate, cota-parte şi

ll. Bunurimobiĺe
I

1' Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agÚcole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt

supuse Înmatriculăľii,potrivit ĺegii
Natura

ń

Marca

Anulde

Nr.de bucati

V(t/

ko.+gr crţ

Xee

Modul

Ţt!--ł-Đ

/ĺ

dobandire

r- lł

ro Pl

2. Buntlri sulr formă de metale preţioase, bijuterii, obĺecte de artä s,i1de cult, colecţii de artă şi numĺsmati.1' - obiecte caľe Íac parte din pafińonĺul cuilurál naţional sau universaí, a cělror valoare Însumatădepăşeşte 5.Q00
de euro

NoTĂ:

Se vor menţĺonatoate bunurile aflate Înproprietate, indĺferent dacă ele.se afĺă sau nu pe teritoriul României la
momentul dečlarăriĺ.

Anuldobandirĺi

Descriere sumarâ

Valoarea estimata

înultĺmele 12
lll. Bunuri mobile, a căľor valoare depäşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunurĺ imobile Înstľäinate
luni
Natura bunului
ĺnstrainat

Daia instrainaľii

Fonĺa ĺnstrainarii

Peľsoana patre
care s-a instrainat
a

Valoarea

-''---..--

lV. Active fĺnanciarc

de investiţii, forme echivalente de econonlisire şi investiľe, inclLtsiv
a tuturor acestora depäşeşte 5.000 de euro
valoarea'însumată
dabă
cäňulĺtedä credit,

i. ćońtu'i şi depozĺte 'bancare, fonduri

NoTĂ:

Se vor declara ĺnclusĺvceĺe afĺate Înbănci sau ĺnstituţiifiłranciare din străinätate.
lnstitutĺa care

administreaza si
adľesa acesteia

Tĺpul

Valuta

Deschis in anul

SoldA/aloaľe la zi

sau echivalente;
Categoriile indicate sunt: (í) cÔnt cuľent sau echivalente (ínclusiv card); (2) depozit banoar
cu acumulare (se vor
(3) foncluri de ĺnvestiţii sau ěchivalente, ĺnclusiv fonduri priväte oe pĂňsiíiäj alte sisteme
declara cele aferente anului fiscal anterioľ),
-

a tuturor acestora
2' Plasamente, investiţii directe şi Împrumuiuriacprdate , dacăva|oarea de piaţă Însumatä
'\
depăşeşte 5.000 de

euľo

't

NOTĂ:

Se voĺ declara inclusiv invesiiţiile şi paľticipările înstrăinătate.
Nŕ.de tĺtluri/Cota de
participare

Emiteni titlu/societatea
in care persoana este
actionaľ sau
asociat/beneficiaľ de

Valoaľea totala la zl

certificate, obligaţĺuni); (2) acţiuni sau
l.Categoriile indĺcate sunt: (1) hâriiidevaloaľe deţinute (titluride stat,
peľsonal'
pä'ii ;ili'i. Însocietăţĺ coňórciale; (3) împrumutuľiacoľdäte Înnume

depăşesc echivalentul a 5'000 de euro pe an:
3. Alte active produeătoare de venituri nete, care Însumate

NOTA:

Se voľ deolara inclusiv cele aflate Înstl"ăinătate'
V. Datorii

alie asemenea
garanţĺiemise Înbeneficiul unuite{, bunuri achizĺţionate Însistem leasirlg şi
depăşeşte 5.000 de euľo
uuň,.ľi, daeë^vaŕoareâînsumatăa tuturgľ acestora

pl[it.,iń.t.ci,
NoTĂ:

š" uäiĺu.ĺ.rainclusiv
Creditor

pasĺvele financiare acumulate Înstľăinätate'
Contract in anul

Scadent la

Valoaľe

bvenţionate faţäde valoaľea de piaţă din partea unor
onle, companii/societăţi naţional'r sau instituţii publice
decontări de cheltuieli, altele decâi cele ale
0 de euro*

)

Cine a rea1ĺzat venitul

o ďn'

1.1 Titular
1.2.

Sot/sotie

servriul ľestat/obiectul

Sursa venitului: numele,
resâ

ľĺx{n' l

vel!!-

et) ëO<Đ n a

oďn

lelŞno

11

Í

generatoŕ de

Venitul annualincasat

1.3. Copii
*

Se excepteazä de la declarere cadouľileşŁtrataţiile uzuale primite din partea rudeloľ de g ľadul l. şi al ll-lea

aft' 41
Vll. Venituri ale decĺaľa.ntului şi ale membrilor săi de familie, realizâte înuĺtimul an fiscalÎncheiat(potrivit
diń

Led;

,,|. sI1ĺzoospiivinó Codul fiscal, cu modificäŕile şĺcompletările uJlerioáre)

|

NoTĂi

Se voľ declaĺa inclusiv veniturile prctenĺte dirr stľăinätate.
Cine a realizat venitul

Şursa venĺtului:numele,
adľesa

Servici ul pľestat/obiectul

1. Venitul din

1.2, So'/Sotie

Co

/1

/Yoşn

rĺę n'o

ant
11 ą?

ţ1

ąr

.D

o.
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3
2' Venituri'din actĺvitati i
2.1 Titulaľ

2.2. Sot/Sotie
3. Venĺturidin cedarea

nteibunurilor

3.1Titulaľ
3.2, SoVSotĺe

4.

4.l

Titular

4.2. SoÍ/Sotie
dĺn enslt

5.

5.1 Titular

iî

ţ4O

0

L e F ţ'>'-o p'7 9I'"

din activitati

ľicole

n

o7-.sousotie
7. Venitul dĺn

7.1 Titular

Venitul annualin casat

generator de venit

sĺ)c)r

1.1 Tĺtular

|

si dĺn ocuľide noroc

7.2. Sot/Sotie
7.3. Copii

8.1

fl

8

din 'a Ite s urse

2a

ŕ|

8.2. SoVSotie
8.3. Gopii

Prezenta declaraţie constituie act public şĺrăspund potľivÍt egii penale pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menţionate.
Data completärii
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