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AĺţEXA 1
DECLARÄŢţE ĐE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata,

? Ë. wĺĺ!ł.;.9. /.,Yft{

u

având funcţi7 de

>//

.

292 din CodulPenalPrivind
cunoscând
Jomicil
următoarele
1)deţin
ialsul Îndeclaraţĺi, declar pe propľialľäspunderecă Împreunäou farnilia*
,

l. Bunuriimobile
1. Tei'ënüři

NoTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflatedn alte ţärĺ
Adresa

Categoria*

sau zona

Suprafaţa

Anul
dobândiľii

/,'b

a

gJ

Cota-

Modulde

Tiiularul*2)

dobandire

(4) luciu de apă; (5) alte categorii deterenuri
Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2)forestier; (3) intravilan;
extraviiane, dacă se află Încircuitul civil'
2. Clădĺrĺ

*

NoTĂ:

se vor declara inclusĺv cele aflate înalte ţări'
Adresa
sau

eategoria*

Anul
dobândiľii

Suprafaţa

na
o? \^'^^

Üł vr,

o

W

5

!zł,

Cota-

paŕe

Modul de
dobandire

Titularul"'2)

Í

L

't

/ţ,

ĺYaa

ľ
.- i(_

-

Ĺ1-_

(2) casă de locuit; (3) casä de väcanţă; (a) spaţii comerciale/de
Caiegoriile inđi'catesunť (1) apartanrent;

producţie.

acestora.
ľĺiË'ĺitá*ĺlie
se înţelegesoţul/soţia ĺi,c9RiĺiaflaţiÎnÎntreţinerea
pľoprietarului
ńumele
*2) La,Tftulaľ, ,.
ĺn äáiul bůnuriloŕproprii,

(titularul, soţul/soţia' copilul),

ĺn coproprietate, coĺa_parte şĺnumele coproprietarilor'
,âiiłrr"ulnunuiito1.'"nt]ăň".Ţă,

ll. Bunuľimobile

ĺ

1' Autovehicule/autoturisme,

transport care
tractoare, maşini agľicole, şalupe, iahturi şi alie mijloace de

sunt

'

supuse Înmatriculării,potľivit legĺi

andire

Modul

bľicatie

I

vlłĺ
.\

Anul de

Nr.de bucati

Marea

'JV,tn

L{lo

&łł

v

si'de
_a ćult, colecţiĺde artä şi numismatică'
cároi valoaie Însumatädepäşeşte5'l00

2. Bun1lri sub formă de nretale preţioase, bţuterii, obíecte de artä
obiecte eare Íac parte din patrimoniul cuttuľai náiibnal sau univerráĹ
de euro

NoTĂ:

l !l- _Íl_Ĺ_ +- -___
ele.se aflä sau nu
sá ooi menţiona toate bunurile aflate Înproprietate, indiferent dacă
nromentul deăarării.

teľitoriul Rornâniei la

0area esti

Anuldobandĺriĺ

Descrieľe sumara

pel

în
3.000 de euro fiecare, şi bunuľi imolrĺle înstrăinate
Ill. Bunuri mobĺle, a căror valoare depăşeşte

ultimele 12

luni
Natura bunului
instrainat

Data instrainarii

Persoana catre
care s-a insirainat

Forma instraina nl

Valoarea

lV' Active financiaľe

inclusĺv
de.investiţii, forme echivalente clę ecoľrornisire şi investiľe,
şi depozĺte.bancaľe,fonduľi
euro
de
însumată.a tutĹior acestora depäşeşte 5.000
carduľile de credit, du;ä ;;ňea
1. Conturi

NoTĂ:

sau instituţii financiaľe din străinătate'
ś."uäio..lurainclusiv cele aflate înbănci
lnstitutia caľe

Tipul

Valuta

Deschis in anul

SoldA/aloare la zi

adminĺstreaza si
adresa acesteia

)

indĺcate
(3) foncluri de investiţ

*

banoar sau echivalente;
au echivalenie (ĺnclu'siv caľd); (2) depozit
cu acumulare (se vor
siste.me
aiiá
ułřiáńo'ĺ ńrivăte d"

Categoriile

Ëäiu;

declara cele aferente

a tuturor acestora
dacă valoaĺea de piaţă Însumată
2. Plasamente, investiţii directe şi Înrpľumuturiacprdate,
J
depäşeşte 5.000 de euľo

NOTĂ:

śJoo' declara inclusiv investiţiile şi participările În.străĺnătate'
Nť.de titluri /Cota de

Emitent titl u/societatea
in care peľsoana este
actionaľ sau
asociat/beneŤĺciar de
im

Valoarea totala lazi

particiPare

(2) acţiunĺsau
.l.Categoriile indicate sunt: (1) hârtiide'valoaľe deţinute (titluridestat, certificate' obligaţĺuni);
acoioäte Înnume personal'
(s1
pärţisociale însocietăţi Ĺäňé"i'l"; ľ*p'u*utůľi
nete, care însumate depäşesc echĺvalentul
3. Alte active producätoa re de venituľi

NOTA:

b"ăuoiauĺ.ra inclusiv cele

aflate înstrăinätate'

N.''r'?ľĺ['"ci,garanţii emise
bunuľi, dacă valoarea

NoTĂ:

a 5'

Înbeneficiul unui

teţ, bunuri achiáţionate

Însistem leasing şi a*e asemenea

5.000 de euro
îniumatăa tuturoľ acestora depăşeşte

aĺ3unrulate înstľăinătate'
â" ooiĺu'l.ra inclusiv' pasĺvele financiaľe
Credítor

Contract in anul

Scadent la

Valoare

Ú

a de piaţä din partea unor
ona|'ą sau instituţii publice
e dęcâi cele ale

00 de euro*

Cine a rea1ĺzat venitul
1.1 Tĺtular

Venitul annual incasat

Sursa venitului. numele,

a

venit

ţrírłŁ

üĹ

I

1.2. Sot/sotie
1.3. Copii
*

rude lor de gradul
Se exceptează de la declargre cadourile şi trataţiile uzuale p rimite din Partea

!.

şial ll-lea

ań' 41
ultimul an fiscalÎncheiat (potľivit
Vll. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în

ji.

rrţerioare)
Legää ńi 511ĺ2003privind Codulfiscal, cu modificările şi completările

l{OTAi
Se vor declara inctusiv venitLlrĺle pľovenite din străinătate'
Cine a realizat venitul

Servici ul
:Sursa venitului:nuľtele,
eratoľ de venĺt
adľesa
1. Venitul din salarii

1.1 Titulaľ

ô ctul

(/L

Lţ^A
L

1.2. Soĺ/Sotie
1.3
2, Venitu

ridin activitatiind

dente

2.1 Titulaľ

2'2' soťSotie
5. venitul-i oiľl ceoaŕea folosintei

bq4qĘ

3.1 Titular
3.2. Sot/Sotie

4.

din investitii

4.1 Títulaľ
4.2. Sot/Sotie
I

din

5 .2
dirr activitati
6.1 Titular

Sot/'ţotie

Veniţul
7.1 Titulaľ

rem ĺi

ocuil

noro

Venitul annual incasat

7.2. Sot/Sotie
7.3. Copii

L

Venitul din alte surse

a1 ľiłular
8.2. Sot/Sotie
8.3.

pentru inexactitatea sau caracterul
declaraţie constituie act publĺc şi răspund potrĺvit legiĺ penale
incomplet al datelor
\

Pr.r"n|

nrenţionate.
Data completării
'.

ť _'9_9': .lł?ţ{

Semnáuľa

