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cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia1*deţin următoarele:
*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

i o (5

A Soo^

Cotaparte

&

Modul de
dobândire

Titularul1*

UUM
I ftW .

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul civil.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
2. Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona

Categoria*

Anul
Suprafaţa
dobândirii

b

Cotaparte

Modul de
dobândire
C O n fh u tA e
f

1

Titularul2*

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe^ iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
Natura

Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie

Marca
iu

e/WEvxsfaA

Modul de dobândire

)o o f

À

CAlty/y oA oM ) .

p îz M te

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.
Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoarea estimată

)

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

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a
înstrăinat
y1

2

Forma
înstrăinării

Valoarea

IV. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
Instituţia care administrează
şi adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis în anul

Sold/valoare la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
Emitent titiu/societatea în care persoana este
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut

Tipul*

Nnmăr de titluri/
cota de participare

Valoarea totală la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
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3.

Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

an:

.............................................................................................. z . ..............................................
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

<

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate 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 străinătate.
Creditor

Contractat în anul

Scadent la

Ţ
.

-

4

Valoare
C?Q. & O Q C o f J

XUM

H M

" lo th

7

y o o o d fc jd fij

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/Obicctul
enerator de venit

Sursa venitului:
numele adresa

Venitul anual
încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii
/
*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul î ş i al 1Idea
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VIL Venituri aie declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
Sursa venitului:
numele, adresa

Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular
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ŞMOtlv

W J tM & lv

U o ift
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2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular
J ^ W ( U c Ţ d jm M r Q ÿ ü g }

ç& \ tio j

2.2. Sot/sotie
1 5
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular
3.2. Soţ/soţie
4. Venituri din investiţii
4.1. Titular
4.2. Soţ/soţie
5. Venituri din pensii
5.1. Titular
5.2. Soţ/soţie
6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular
6.2. Sot/sotie
» 9

5

U

'- ii i

Sursa venitului:
Nume, adresa
7, Venituri din premii şi din jocuri de noroc
Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/obiectul
generator devenit

Venitul anual
încasat

7.1. Titular
7.2. Soţ/soţie
7.3. Copii
/
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
8.2. Sot/sotie
5

J

8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării

Semnătura
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cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia^ deţin următoarele:
*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa
//f b t f k /

3

-

Cotaparto

Modul de
dobândire
(XO fO/YcĂCU/

Titularii lr)

s\>y

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul civil.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
2. Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona

Categoria*

Anul
Suprafaţa
dobândirii
X fo ty z

L

1

Cotai
parte

Modul de
dobândire

SoA

C o flffru ciïe
f

Titularul**

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
Nr. de bucăţi

Marca

Natura

c/T T io sy m c A

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

h o ./

4
)

/

/

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.
Descriere sumară

Valoarea estimată

An ui dobândirii

_________ ________

/

y

-----«

III.
Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 luni
Natura bunului
înstrâih&t

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a
înstrăinat

2

Forma
înstrăinării

Valoarea

IV. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
Instituţia care administrează
şi adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis în anul

Soîd/valoare la zi

s

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar sau
echivalente;
(3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă. valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
Emitent titlu/societatea în care persoana este
acţionar sau asoeiat/benefîciar de împrumut

Tipul*

Număr de titluri/
cota de participare

Valoarea totală la ti

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
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3.

Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro p

an:

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate 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 străinătate.
Creditor

Contractat în anul

Scadent la

tea

Toţi

Valoare
Q

o-oo o

/£2o A/

__________ ^

)

/

/

/

VI.
Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/Obîectul
generator de venit

Sursa venitului:
numele, adresa

Venitul anual
încasat

1.1. Titular

1.2. Sot/sotie

1.3. Copii

c

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea

4

VII.
Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
Su rsa venitului:
numele, adresa

Cine a realizat venitul

Serviciul pi estat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular
g jo T m b c

K o & is ttç tm E L

1S

l ]'Ü

, McKl/eoVKaf)

^ tV V ^ c u

e lf

1.2. Soţ/sptfe

Ihd-ei/rti ( iQ/y ' C r f ç h i n

£ o iy \ m c

co /d f

1.3. Copii

-f

C y a ţ it

Âtf.
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2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular
& o 7 f î f U c f c F & o & 'fiJf)-

6mua/v

/° p

[fra d ito L

2.2. Soţ/soţie
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular
3.2. Sot/sotie
> t
4. Venituri din investiţii
t.
4.1. Titular
4.2. Sot/sotie
5. Venituri din pensii
5.1. Titular
5.2. Soţ/soţie
6.

Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular
6.2. Sot/sotie
i
i

5

If - .IS V

te K

Stirsa venitului:
Nume, adresa
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/ohifeetul
generator de venit

Venitul anual
încasat

7.1. Titular
7.2. Sot/sotie
5 1
7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
8.2. Sot/sotie
1 i
8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării

Semnătura

¿h of. 2ol%
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cunoscand prevederile art. 292 din C odul penal privind falsul in dcelarapi, declar pe proprie raspundere
ca iinpreuna cu faniilia1’ detin urm atoarele:

* 1) Prin familie se in^elege sopil/sopa §i copiii aflafi in intrepnerea acestora.
1. Bunuri imobile
1. Terenuri

N0 TA :
Se vor deelara inclusiv cele allate in alte |ari.
Adresa sau zona

Categoria*

—

S

An ul
dobandirii

Suprafapi

Cotaparte

-tnuni'1 sp/:

2 0 {b

M od u l de
do band ire

CU'wficL^a i f

T itu la ru l1*

Uc'c
A cC lU 'd

{L o ta

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan: (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri
extravilane. daca se alia in circuital civil.
*2) La "Titular" se menponeaza, in cazul bunurilor proprii. numele proprietarului (titularuL sopd/sofia, copilul),
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.
2. Cladiri

N O T A:
Se vor deelara inclusiv cele allate in alte pari.
Adresa sail zona

Categoria*
T

Anul
Supra fa pi
dobandirii

Cotaparte

hO'm x

sx> l

2 otS

J

1

M odul de
dobandire

Co h ^fru

T itularul2)

£ofa
f

WCLLs

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanfa; (4) spapi comerciale/de
producpe.
*2) La "Titular” se menponeaza, in eazul bunurilor proprii. numele proprietarului (tituiarul, sotul/sopa. copilul).
iar in eazul bunurilor in coproprietate. cota-parte §i numele coproprietarilor.
II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturism e, tractoare, masini agricole, §alupe, iahturi $i alte m ijloace de transport
care sunt supuse inm atricularii, potrivit legii
Nat ura

m fo fo a r is b v )

M arca

f ( 7j£0<E\j

Nr. de bucap

Anul de fabricatie

M odul de dobandire

!X oo /

C U H y a Aa y

A

$

2. Bunuri sub forma de metale prepoase, bijuterii, obiecte de arta $i de cult, colecpi de arta $i
numisniatica, obiecte care fac parte din patrim onial cultural national sau universal, a caror valoare
insumata depa$e$te 5.000 de euro

NOT A:
Se vor menpona toate bunurile aflate in proprietate, indilerent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei
la momentul declararii.
Descriere sum ara

A n ul dobandirii

V aloarea estimata

a caror valoare depa§e$te 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile instrainate in
III.
Bunuri mobile,
ultimelc 12 luni
Natura bunului
instrainat

Data
instrainarii

Persoana eatre care s-a
instrainat

2

Forma
instrainarii

Valoarea

IV.

Active i inane hire

1. Conturi §i depozite bancare, fondnri de invested, form e echivalente de econom isire $i investire,
inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insum ata a tuturor acestora depa§e§te 5.000 de euro

N0 TA:
Se vor deelara inclusiv cele aflate In band sau institupi financiare din strainatate.
Institufia care adm inistreaza
§i adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis in anul

Sold/valoare la zi

/

*Categoriile indicate sunt: (I ) cant curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozil bancar sau
echivalente;
(3) fondnri de investi(ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisterne cu
acuinu/are (se vor deelara cele aferente anu/ui fiscal anterior).
2. Plasamente, investifii directe f\ im prum uturi acordate, daca valoarea de piafa insumata a tuturor
acestora depil§e$te 5.000 de euro

NOTA:
Se vor deelara inclusiv investifiile ^i participarile in strainatate.
Em itent titlu/societatea in care persoana este
aefionar sau asociat/beneficiar de im p ru m u t

Tipul*

N u in ar de titluri/
cota de participare
.^

Valoarea totala la zi

*Calegoriile indicate sunt: (1) hdrtii de valoare definute (titluri de slat, certificate, obliga(iuni); (2)
ac(iuni sau pdr(i sociale in societdft comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.
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3.

Alte active producatoare de venituri nete, care insinuate depa§esc echivalentul a 5.000 de euro pe

an:

N O T A:
Se vor deciara inclusiv cele aflate in strainatate.
V. Datorii
Debite, ipoteei, garanfii emise in beneilciul mini terf, bunuri achizi(ionate in sistem leasing !>i alte
asenienea bunuri, daca valoarea insum ata a tuturor acestora dcpa§e§te 5.000 de euro

NOTA:
Se vor deciara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate.
Creditor

Contractat in anul

)o J

? .0 ( G

—

.

S c a d e n t la
/

Valoare

G o o o o iZ o k j

____

VI. C adouri, scrvicii sau avantaje primite gratuit sau subven^ionate fafa de valoarea de piafa, din
partea unor persoane, organiza^ii, societafi comerciale, regii autonom e, com panii/societafi nafionale sau
instiupii publice romanesti sau straine, inclusiv burse, credite, garanfii, decontari de cheltuieli, altele decat
cele ale anga jatorului, a caror valoare individuals depa§e$te 500 de euro*

Cine a realizat vcnitul

Sursa venitului:
numele, adresa

Scrviciul prestat/O biectul
generator de venit

Venitul anual
ineasat

1.1. Titular

1.2. Soi/sofie

1.3. Copii
/
*Se except eazct cie la declarare cadouri le si trala(ii/e uziiale primite din parted rude lor de gradul l si al 11-lea.
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VII.
Venituri ale declarantului $i ale m em brilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal Tncheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu rnodificarile $i coinpletarile ultcrioare)

NOT A:
Se vor deelara inclusiv veniturile provenite din strainatate.
S ervic i u 1 p res ta t/O b iectu 1
gen erator de venit

Sursa vcnitului:
numele, adresa

Cine a realizat venitul

Venitul anual
incasat

I. Venituri din scilarii
1.1. Titular

U.

1.2. Sof/spfie

S o ^ n ,'

A

f

J

oJo

SPrvifCr

?■ t. V - —(

biv
7

- AA /fc c\o W
/
(

1.3. Copii

b 6 6 ro v tiy
(
CJAJ( 0—

4 / crOj>&>,

2. Venituri din activitd(i independente
2.1. Titular

P th £ o 1 c 'fiv ( TtoW ci
Q o lo ^ t'O

2.2. So|/so|ie
3. Venituri din cedarea folosin(ei bunurilor
3.1. Titular
3.2. So|/so|ie
4. Venituri din investi(ii
4.1. Titular
4.2. So|/sotie
5. Venituri din pertsii
5.1. Titular
5.2. Sof/sofie
6. Venituri din ac/ivildfi agricole
6.1. Titular
6.2. So{/sofie

y

S f fr ie d

\v.o d jio Jc

1 3 n r

to ?

Cine a realizat venitul
7.

Sursa venitului:
N um e, adresa

Servieiul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
incasat

Venituri din prernii .>/ din jo curl de noroc

7.1. Titular
7.2. Sot/sotie
7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

/

y
8.2. So{/sope
8.3. Copii

Prezenta declarable constituie act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sail
earacterul incomplet al datelor m enfionate.
Data complctarii

Sem natura

...Q V .o .i.J tfl.
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