,J(, n/z2.03.2-oţ8
I

ANEXA

1

ĐECLARÂŢţE ĐE AVER'Ë

Ş1lhaa'*'^tl

domicĺĺĺul..'
falsulîndeclaraţii, declar pe propľia
l. Bunuriĺmobile
1'

Terëňfři

l# :'

LaCłL lqas/\/r+

CNP
funcţip a, @.il.â,'k".ţ.'&.
..,..,.., cunoscând prevederile aĺt' 292din Coclul penal privind

r

undere.că Împreună cu familĺa*1) deţin urrnătoarele:

'"

'

NoTĂ:
Se vor declaľa inclusiv cele aflatedn alte ţări
Adresa

Categoria*

Anul

SupraŤaţa

dobândĺrii

sau zona

JĐlL

4

Cotaparte

Modulde

Titularul*2)

dobandire

u

(--Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2)forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii deterenuri
extravilane, dacă se aflä Încĺrcuĺtulcivil,
2. Clădiri
*

NoTĂ:
Se vor declara inclusĺv cele aflate Înalte ţări.
Adresa
sau
zona

*

Categoria*

Anul

suprafaţa

dobândiľii
ĺltĄ

Cotaparte

Modulde

Titularul"2)

dobandire

f /z-

(a) spaţii comerciale/de
Categoriile inđrcatesunt: (1) apartament; (2) casă de locuii; (3) casä de väcanţă;

producţie.

iĺ; ľl-iń familĺe se Înţelegesoţul/soţia şi.copiii aflaţi ÎnÎntreţĺnereaacestora.

"zi ti'Titulaľ'' se

mán1ĺăne aiěr, Înôazul bunurilor proprii, numele pľoprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),

iaŕin cazul bunurilor Îľcoproprietate'cota_parte şĺnumele coproprietarilor.

ll. Bunuľimobile

transport care sunt
iahturi şĺalte mijloace de
agricole,
tractoare,
maşini
şalupe,
Autovehicule/autoturisme,
1.
supuse Înmatriculärii,potrivit legĺi

ł|

Nr.de

Marca

Natura

,/

ţ

bucati

Anul

bricatie

Modul

bandi

-

l/'\x/

artă Şinumismatică'
obiecte de.artä s-ţde cult' colecţĺi de
2. Bun1lri sulr formă de metale preţioase, lrijuterii,
5'Q00
,uu unio"ruăiä .âŤoivaloaie Însumatădepăşeşte
obiecte eare fac parte din patrinroniulculturat nä1ionál
de euro

NOTĂ:

Ronâniei la
dacă ele.se află sau nu pe teritoriul
}rietate, indifeľent
lnoll'eľenl gar
Se vor menţiona toate bunuľile aflate Înproprietate'
monrentul deăarăriĺ.

ĺoaľeaesiimata

Anuldobandirii

Descrieľe sumara

înstrăinaieînultimele 12
3.000 de euro fiecare, şi bunuľĺimoţrile
depäşeşte
valoare
căľoľ
a
mobile,
lll. Bunuri

Natura bunului

Data instrain

instrainat

Persoana caire
care s-a instľainat

Fonna i nstrainarii

Valoarea

forme echivalente de economĺsire şi investiľe, inclusiv
fonduĺide.investiţii'
bancare,
iYÂîiĺÎţliä:o'Í;îa tutuior acestora depäşeşte5.000'cle euro
cardurile de credit, d#';;l;łełînsumată
NoTĂ:

Sevordeclaraínc[usĺvcelea.flateînbäncisauinstĺtuţiiÍiłlanciaredinsträinätaie.
lnstitutia care

administľeaza si
adresa acesteia

Tipul

Valuta

Desch

anu

Soldl/alo are lazi

sau echivalente;

Categoľiile ĺndicate sunt: (1) cÔnt curent sau echivalente (incĺusiv eard)i Q) d'9po:ţb1loar
sisteme cu acumulare (se vor
(3) foncluri de ĺnvestíţiisau ěchivalenie, inclusiv ťonduri priväte oe páńsiíiäu alte
declara cele afeľente anului fiscal anterior).
-

piaţă Însumatäa tuturor acestora
2, Plasamente, investiţiĺ directe şi împľumuturiacprdate, dacă valoarea de
J
depăşeşte 5'000 de

'r

euľo

ĺţOTĂ:

Se vor deçlara inclusiv investiţiile şi paľticipăriIe înstrăinătate'
Nť'de titĺuri/Cota de
participare

Emitent titlu/societatea
in care persoana este
actionaľ sau

Valoaľea totala la zl

asociat/beneficiaľ de

stat, certifĺcate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau
l.Categorĺĺle indicate sunt: (1) hârtii de valoaľe deţinute (titluri de
płĺi*ă.i'i. Însocĺetäţicoňáľciale; (3) împrumutuľiacordäte Înnume perconal'

depăşesc echĺvalentul a 5.000 de euro pe an:
3. Alte active produeătoare de venituri nete, caľe însumate

!ţoTĂ:

se

vor declara inclusiv cele aflate Înstľăinătate'

V. Datoĺii

p![řá, ipĺ-ci, garanţĺiemise

alte asemenea
Înlreneficiul unui teĘ, bunilri achiziţonate Însistem leasiĺrg şi

depăşeşte 5.000
uuniľi, dacă valóareáÎnsumatä a tuturoľ acestora
ĺtloTA:
îĺrstľăinătate'
s* uäiou.l'ra inclusiv pasivele financiare aeunrulate
Cľeditor

Contract in anul

Scadent la

de euľo

Valoaľe

ubvenţionate faţă de valoaľea de piaţă din partea unor
on'le, companii/societăţi naţĺona|łsau instituţiĺpublice
, decontäri de cheltuieli, altele deuâi cele ale
00 de euro*

3

cine a rea1izaÍ venitul

Sursa venitului: numele,

adľesa

1.1 Tĺtulaľ

š erviđuipresĺat/o biectul

Venitul annualĺncasat

qeneratoi de venit

ť-

1.2. Sot/sotie

')--

1.3.
*

Se excepteazž: de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul l şi alll-lea

'Vll' Venituľĺale declaľantului ale membľilor săi de familie, realizate înultimul an fiscalÎnchĺiiat(potľivit atr.41
şi
din Legea nr. 57,1ĺ2003 privind Codul fiscal, cu modifĺcăriĺe şi completările rl!ĺerioare)

ĺtloTA:

'

Se vor declara ipclusiv venĺturĺleprovenite din străinătate.
Cine a realizat venitul

Şursavenitului: llumele,

l

Servicĺul prestat/olriectul

Venitul annualincasat

qenerator de venit
1. Venĺtul din salarii

adľesa

1.1 Titular

.ooa

1.2. So'/Sotie
1.3. Copii
2. Venituľi dĺn activitati

i

2.1 Titulaľ

2.2. SoťSotie
3.

Veniiuľidin

folosintei buľlurĺlor

S.l Titular

--Ż

3.2' SoVŞotie

4' Venitul din investitĺi
4. í Tĺtular

4.2. Sot/Sotie
l dĺn

5,

5.1 Titular
-'4>

5.2. Sot/Sotie
6

din activitati

6.1 Titular
6.2, Sot/sotie

-_
7. Venitul din

7.1 Titular

remii sidin ocuride noroc
>

4

7.2. Sot/Sotie
7.3. Copii
8. Venitul din aĺte su
8.1 Titular
8.2. Sot/Sotie

2b

8.3. Oopii

Pľezenta declaraţie constituie act public şĺrăspund potrivit ĺegii penale pentru inexactitatea sau carccterul
incomplet al datelor nrenţionate.

Daia completării

*ł..".ę.3';'b/Ú

Semnătuľa

