DECLARAŢIE DE AVERE

Subsc
de

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia13deţin următoarele:
*1) Plin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora,
L Bunuri Imobile
1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona

Categoria*

4

3
M ar^oti CLxuqcq tj^
* 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 "Titularse menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
2. Clădiri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona

1

Cat ii’or

ia

? sunt: (!) ap

>; (2)

cîl?5

dj locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de

v ua . - t r se menţionează, in cazul ounurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
rilor în copropriotatc, cota-paite şi numele coproprietarilor.

Ii, B ururi mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care unt supuse înmatriculării, potrivit !egh

|

Natura

H f O 'h n '$ / r i

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de arta 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.

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

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a
înstrăinat
" -----------------2

Forma
înstrăinării

Valoarea

.Alt

financiare

o t
şi depozite bancare, fondări de investiţi!, forme echivalente de economisire şi investire,
inciusiv cârdurile de credit, daca valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5,000 de curo
NOTĂ
Se vor d r l .ra inciusiv cele aflate in bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează
si adresa acesteia

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
acuma1are (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.

Iile indicate sunt; (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
¿odaie m societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume. personal.

3

3. Alte active proiiteutcaie ue venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 ae euro pe

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 neclara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.
.
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VI.
Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societaţi 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*
S u rsa ven itu lu i:
n u m ele, ad resa

C in e a rea liza t ven itu l

S erviciu l p restat/O b icctu l
en erator d e v e n it

V en itu l anual
în c a sa t

1.1. Titular
...

J
1.2, Soţ/soţie
~
— —
1.3. Copii

------

Ss
.

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al li-lea
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VII.
Venituri ale declarantului şi aie membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 4Î 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
1 Venituri din salarii

iServiciul prestat/Obiectul Venitul anual
încasat
»
. t

_

MU/lGOQj
C/auo/ca fo sca .
1 . 2 . Soţ/soţie M urcw et
< .

Jk-Joof,
'

i . i . Titular

Qw

Nlou rom o# Y J cl/q / y V
¡ / o a ţ / i o e vile.
l>ofo£Qnj
SoJcxriU
1 ’ l

îjfo
i o ooo

.

1.3. Copii»

_________ _________

1 ..... ..

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular
I
2.2. Soţ/soţie
•

r

r

~

_

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
J3.1. Titular
î
j............
3.2. Sot/sotie
5 »
■

■4. Venituri din investiţii
,4.1. Titular

¡

,4.2. Soţ/soţie
i

¡5. Venituri din pensii
'

¡5.1. Titular
1
5 '

so :

—

Í
Ï

L

-’.ctivităţi agricole

i6.2. Soţ/soţie

______

i

5

*

: e

emit

Sui vemtuiui;
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul
¡generator de venit

Venitul
încasat

7. Venituri din p re m ii ş i din jo c u r i de n oroc
¡7.1. Titular

_
•

7.2, Soţ/soţie
1......
¡7.3. Copii
!

____

8. Venituri din alte su rse

'8.1. Titular
!
¡8.2. Soţ/soţie
!

......

......

â8.3. Copii

Prezente 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 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

Cota:;arte

Titularul1*
\A-&<

/

<5

Modul de
dobândire

Caf*$c,nart 4 w g c h b > 6
2

Ml¿

r.
J2 A

14T/>J-CT€ -

j' y p fi.

W

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.
»

1

M

* 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

Marca

Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie

# i/T p r v /è A S/ y

Modul de dobândire

¿LC Oc&

V

*
' ~

i---------------------------- .

/

/

*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.

III,
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

----- ---------------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
si adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis în anul

S

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.

*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

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

Valoare

o2iO c£c&

& 00O ce-?
J L c /f---------------------------------- ------------------- .
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
1.1. Titular

Sursa venitului:
numele adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

------------------------------^

K-- * v

1.2. Sot/sotie
i •»

/

1.3. Copii
-------

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

4

Sursa venitului:
Serviciul prestai/obiectul
Nume, adresa
generator de venit
7. Venituri din prem ii şi din jocuri de noroc
--------------------------------7.1. Titular
Cine a realizat venitul

Venitul anual
încasat

7.2. Soţ/soţie
7.3. Copii
-----

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

----------------------------------------- _

8.2. Soţ/soţie
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 împreuhă cu familia1*deţin următoarele:
';
l! i
•j.... .......... T***................
i ‘ *1) P rp familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTĂ:
Be vo!r declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
i
'i
1
Adresa sau zona

Categoria*
✓

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Z P O rf

3

Cota
parte

Modul de
dobândire
yâteSti3ţŢf ~
ÚC//71/:< rV /'€
lO/faore SO j é Qa-zn/j v re re

r-------

Titularul1*

mmm
'Yu’k é t m o f t o Â
0
/

—
* 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.
1
;| ■ i
2. Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
i
Adresa sau zona

Categoria*
*
_____

Anul
Suprafaţa
dobândirii

m.e

m 2

J O /< P

s f ó M P'

--------------

1

Cota
parte

S o /( :

Modul de
Titularul2*
dobândire
7 7 7 0 / 7 - 7 ¿frere/ Or/PY r e /
e u r y / o r c /£ W A 0 0§u(/&n'n
r$í
e w Y s/rc u 'o t
Ou/A ez ¿xuy&cré*
yf
/

'

1

¡M a i'
1 * Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie.
i *2) Lâ:"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. Bujnurii mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
Natura

Marca
//jm o L /

$ i/A > /ttW s y v

Nr. de bucăţi

/ ¡ c c jír -,'

v o / f â i x / a g - t â ii/c
yj

Anul de fabricaţie
¿ ló '6 5 ~

/

Modul de dobândire
— lvs/ x^ v ~,y +XAe

/

I

1

/

/
y
------------------- -------

-

i

—

___________________________________

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
MO Ţ Ă :
Se ypr menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României
la momentliljdeclarării.

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în

2
i

!
' 'i ■:
!IV. Active financiare
! ! : , i‘ "
|: . .'i:! T
t
t
1. jConturi 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
NOTA:
5e vot déclara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

r

i

1

Instituţia care administrează
şi adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis în anul

Sold/valoare Ia zi

—
y

, iI
>
I ij

— ....

—

! *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.
F.mitcnl tillu/societatea în care persoana este
aeţiohar sau asociat/beiiefîciar de împrumut
*---- -

Tipul*

Număr de titluri/
cota de participare

Valoarea totală la zi

_______■__J

i!
M

■— ■■

i ^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.

3

! 3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
4n

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

¡.y. Daitorii
Debitti, 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
< 2 0 /-?

Scadent la
J a z#

Valoare
i w o ,'é u

------------

7^ —-------- ------ -----,

1,

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 ă realizat venitul

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

1.1 Titular

Venitul anual
încasat

----------- _

1.2. Soţ/soţie

|

|j-3. Copii

£

—

*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 artL 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
1 NOTĂ!: '
Se v.<pr declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
.j i I ;
Sursa venitului:
numele, adresa

Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

1. Venituri din,miorii
1.1. Titular |

//' ¿y/£ésO£)

C lA tiA e A
1.2. Soţ/spţie

J /} /¿/xi. /ţ

& W ux/y// 5?' y fá S d sé * / r
d ia c Á A v

T V SG yt

/j'ă o
-Ai

y y (/¿ -¿ p e
_ __ __ _ _

'<07 /
1.3. Copii

cl_

'

---= j

1
2. Venituri din activităţi independente
2 .li. Titular
2.2. Soţ/soţie
____ _______

-—
—
“

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1.Titülar ¡i
3.2. Soţ/soţie
_________________ 4. Venituri din investiţii
4 .1. Titular |

i
4.2. Soţ/soţie
c -------------------------------5. Veniturţ din pensii
5."1. Titular
5.2. Soţ/soţie)
6. Venitiiri din activităţi agricole
o.l. Titular

//TrA .

7-

^

6.2. Soţ/soţip
1

~

II

5

^

Sursa venitului:
Nume, adresa
7. Venituri dj,n premii şi din jocuri de noroc

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Cine a realizat venitul

7.1. Titular .

——

Venitul anual
încasat

y
/

7.2. Soţ/soţie

/
/

■7.3. Copii

X

8. Venituri din alte surse
8.1.

hrjitular

-r-- ------- 7
/

8.2. Soţ/soţie

/
/

8.3. Copii

/

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

M-

Semnătura

ar.%>/$

a

S p ita iu i Jude u
„M 3 vro m a

ECLARATIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata,
de
rf€>/'s7t&S7r A 7 C

/Y c /^ O p C /
0^7 = ' la
5/°.
domiciliul

. .f / 9 #

7

_______
7

, avand funcfia
^

/ h tf/f t f / h y /

d n O T & S JY V /_____________ #
cunoscand prevederile art. 292'din Codul penal privind falsul in declarafii, declar pe proprie raspundere
ca Tmpreuna cu familia1} defin urmatoarele:
* 1) Prin familie se injelege so{ul/so{ia §i copiii afla^i in intre^inerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte {ari.
Adresa sau zona

Categoria *
y

Anul
dobandirii

Modul de
dobandire

yv,!.v;

Titularul^
'iT & c /

1^

JLO/<?

3

Cotaparte

Suprafafa

& L

2
ju

/?7

> /'

/V v fy p s , & H 727S oo

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacS se afla in circuitul civil.
*2) La "Titular" se men{ioneaz3, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul),
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.
2. Cladiri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte Jari.
Adresa sau zona

Categoria*

Anul
Suprafafa
dobandirii
A /* ? *

S996

Cotaparte

Modul de
dobandire

Titularul2*

■

fJsZ/USy&O/lP/X
f7
(/

1

~7*?77a*:

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) cas& de vacant; (4) spa{ii comerciale/de
produce.
*2) La "Titular" se menjioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sopil/so^ia, copilul),
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.
II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma$ini agricole, §alupe, iahturi §i alte mijloace de transport
care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii
Natura

Marca

Nr. de bucafi
/

c/

Anul de fabricate

Modul de dobandire
(U e tz p /Z o r v re

y

5

/
___ _

^ —
______ —

-------

—

___

____

—

-— —
2.
Bunuri sub forma de metale prefioase, bijuterii, obiecte de arta §i de cult, colecfii de arta §i
numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare
insumata depa$e§te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor men^iona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei
la momentul declarSrii.
—
Descriere sumara

Anul dobandirii

Valoarea estimata

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

Data
instrainarii

Persoana catre care s-a
instrainat

2

Forma
instrainSrii

Valoarea

IV. Active financiare
1. Conturi $i depozite bancare, fonduri de investijii, forme echivalente de economisire §i investire,
inclusiv cardurile de credit, daca valoarea Insumata a tuturor acestora depa$e$te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau institu^ii financiare din strainatate.
Institufia care administreazX
$i adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis in anul

Sold/valoare la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investifii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente, investifii directe $i Imprumuturi acordate, daca valoarea de piafa insumata a tuturor
acestora dep&§e§te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv investi^iile §i participate in strainatate.
Emitent titlu/societatea in care persoana este
actionar sau asociat/beneficiar de imprumut

Tipul*

Numar de titluri/
cota de participare

Valoarea totala la zi
.

------- -----------------------— ----------

.----- ---

*Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare definute (titluri de stat, certificate, obligafiuni); (2)
acfiuni sau parfi sociale in societafi comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.

3

3.

Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depa$esc echivalentul a 5.000 de euro pe

an:

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garanfii emise in beneflciul unui terj, bunuri achizifionate in sistem leasing $i alte
asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa§e§te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in str&inatate.
Contractat in anul

Creditor

Valoare

Scadent la

A a /-y

r ’ ( <'■
/ f y <0<O<O

/

-— -----------------------

?

__---------------- --------

-------------------

VI.
Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenfionate fafa de valoarea de piafa, din
partea unor persoane, organizafii, societafi comerciale, regii autonome, companii/societafi nalionale sau
institufii publice romane§ti sau straine, inclusiv burse, credite, garanfii, decontari de cheltuieli, altele decat
cele ale angajatorului, a caror valoare individual;! depa§e§te 500 de euro*
Cine a realizat venitul
1.1. Titular

Sursa venitului:
numele, adresa
__ ___________________

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit
~~y

Venitul anual
incasat

1.2. So{/soJie
x
1.3. Copii
—^

x

*Se excepteaza de la declarare cadourile §i tratafiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I si al II-lea

4

VII.
Venituri ale declarantului $i ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modiflcarile $i completarile ulterioare)
NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.
Sursa venitului:
numele, adresa

Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

1. Venituri din salarii
1.1. Titular
/y
1.2. So^/so^ie
AJi//?C y O &/

Jv

r

tlA-J / / id

& /& /

1.3. Copii
2. Venituri din activitafi independente
2.1. Titular
y
y
2.2. So{/so{ie
3. Venituri din cedarea folosinfei bunurilor
3.1. Titular
3.2. SoJ/solie

____ ______ ______ ^
y
y
^ y

4. Venituri din investifii
4.1. Titular
4.2. SoJ/solie

^ y
— ---------

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

—

>

5.2. Sol/so^ie
6. Venituri din activita(i agricole
6.1. Titular

—
—
——
1—’ ~

" ■*— i

6.2. Sot/so{ie
---- ---- 5

Venitul anual
incasat

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

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
incasat

7.1. Titular
7.2. So|/so{ie
7.3. Copii
-----------------------------

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

----------

7

8.2. So{/so{ie
-----------------

8.3. Copii

Prezenta declaratie constituie act public §i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menfionate.
Data completarii

Semnatura

6

DECLARAJIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata,
de
AS. MED. §EF

CLAUDEA TOSCA MURGOCI
, avand funcfia
la SP. JUD. DE URG. „MAVROMATI” - P-II A CUJI
,

CNP

, domiciliul

BOTO§ANI

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarafii, declar pe proprie raspundere
ca impreuna cu familia1’ defin urmatoarele:
* 1) Prin familie se injelege sopil/sopa §i copiii aflap in intrepnerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte {ari.
--- 1

Adresa sau zona

Anul
dobandirii

Categoria*

--

«■

Suprafafa

Cotaparte

Modul de
dobSndire

Com. Tatarani Jud.
Vaslui

1

2008

4,2 ha

25%

Vanzare cumparare

Com. M. Eminescu
Sat Stance§ti Boto§ani

3

2011

2900m2

50%

Vanzare cumparare

Titularul1’
Murgoci Eugen
50%
Murgoci Gigi
50%
Murgoci Gigi
50%

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, daca se afla in circuitul civil.
*2) La "Titular" se menponeaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sopil/sopa, copilul),
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.
2. Cladiri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte piri.
Adresa sau zona
Str. Bucovina nr. 10

Categoria*
1

Anul
Suprafafa
dobandirii
48m2

1996

1

Cotaparte
50%

Modul de
dobandire
Vanzare cumparare

Titularul2’
Murgoci Gigi
50%

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de v a c a n t; (4) spapi comerciale/de
producpe.
*2) La "Titular" se menponeaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sopil/sopa, copilul),
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.
II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma$ini agricole, §alupe, iahturi §i alte mijloace de transport
care sunt supuse Inmatricularii, potrivit legii
Natura

Marca

Nr. de bucafi

Anul de fabricate

Modul de dobandire

Autoturism

Hyundai Accent

1

2005

Vanzare - cumparare

Autoturism

VW Polo

1

2002

Vanzare - cumparare

2.
Bunuri sub forma de metale prefioase, bijuterii, obiecte de arta §i de cult, colecfii de ar
numismatic^, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare
insumata depa$e$te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor menpona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei
la momentul declararii.
Descriere sumara

Anul dobandirii

Valoarea estimata

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

Data
instrainarii

Persoana catre care s-a
instrainat
2

Forma
instra-narii

Valoarea

IV. Active financiare
1. Conturi $i depozite bancare, fonduri de invested, forme echivalente de economisire §i investire,
inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depase$te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau institutii financiare din strainatate.
Institufia care administreaza
§i adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis in anul

Sold/valoare la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente;
(3) fonduri de investifi sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente, invested directe $i imprumuturi acordate, daca valoarea de piafa insumata a tuturor
acestora depa§e§te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv investi^iile §i participaril i in strainatate.
Emitent titlu/societatea in care persoana este
actionar sau asociat/beneficiar de imprumut

Tipul*

3

Numar ae titiuri/
cota de participare

Valoarea totala la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare definute (titluri de stat, certificate, obligapuni); (2)
acfiuni sau parft sociale in societal comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal

3.

Alte active producatoare de venituri nete, care insinuate depa$esc echivalentul a 5.000 de eur

an:

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garanfii emise in beneficiul unui terf, bunuri achizifionate in sistem leasing $i alte
asemenea bunuri, dac& valoarea insumata a tuturor acestora depa$e$te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate.
Creditor

Contractat in anul

Scadentla

Valoare

BCR

2017

2022

77000 Lei

BCR Over Draft

2011

-

19.000 Lei

BCR Card Cumparaturi

2016

-

13.300 Lei

VI.
Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenfionate fa(a de valoarea de piafa, d
partea unor persoane, organizafii, societal comerciale, regii autonome, companii/societafi nafionale sau
institufii publice romane§ti sau straine, inclusiv burse, credite, garanfii, decontari de cheltuieli, altele decat
cele ale angajatorului, a caror valoare individual^ depa$e$te 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Sursa venitului:
numele, adresa

Venitui anual
incasat

1.1. Titular

1.2. Sof/sofie

1.3. Copii

*Se excepteaza de la declarare cadourile §i trata{iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I f al 11-lea
4

VII.
Venituri ale declarantului $i ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal inche
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile §i completarile ulterioare)
NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.
Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obieciul
generator de venit

Venitul anual
incasat

Angajat Sp. Jud. „Mavromati”I.C. Bratianu nr. 116

Salariu

50.719 Lei

Angajat IJJ Boto§ani Str. I.C.
Bratianu nr. 110

Salariu

48.000 Lei

Cine a realizat venitul
1. Venituri din salarii
1.1. Titular Murgoci
Claudea Tosca
1.2. SoJ/so{ie Murgoci
Gigi
1.3. Copii
2. Venituri din activita(i independente
2.1. Titular
2.2. SoJ/sotie

3. Venituri din cedarea folosin(ei bunurilor
3.1. Titular
3.2. So^/so^ie
4. Venituri din invested
4.1. Titular
4.2. So^/so^ie
5. Venituri din pensii
5.1. Titular
5.2. SoJ/sotie
6. Venituri din activitati agricole
5

6.1. Titular
6.2. Sob/sofie
Sursa venitului:
Nume, adresa
7. Venituri din premii §i din jocuri de noroc
Cine a realizat vcnitul

Serviciul prestat/obieciul
generator de venit

Venitul anual
incasat

7.1. Titular
7.2. SoJ/sotie
7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
8.2. Sob/sojie
8.3. Copii

Prezenta declarable constituie act public $i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menfionate.
Data completarii
09.06.2017

6

Spiraled Ju d etean de Urgent^
,,M avrornati" Botosani
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DECLARATIE
DE AVERE
1

SubsemnatuU/Subsemnata,
de
d & 5 'r& A /?
5 g
CNP
___

-

¥
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,

&C>(IS
la

^

/
s y /h z /Z p /y A r i

, avand functia
~ / ^ /i/S /9 & S /£ i < ? /#

4/ / /’V /J ' _____
________________________________

domiciliul,
<
c/ c>q /.

cufioscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie raspundere
ca ini premia cu familia0 detin urmatoarele:
* 1) Prin familie se intelege sotul/sotia si copiii aflati in intretinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.
Adresa san zbna

Categoria

Supra fata

dobandirii

Titularul

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, daca se afla in circuitul civil.
*2) La "Titular" se mentioneaz&, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul),
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.
2. Cladiri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.
-

Adresa sau zona

Categoria*
■

s

Anul
Supra fata
dobandirii

Cotaparte

/9 9 6
_ —-— -

1

Modul de
dobandire
C #/r7A & SZVif
/

Titularul2*

(f

4
»4

/*
*r»

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de
productie.
*2) La "Titular'' se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul),
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.
II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport
care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii
Natnra

Marca

Ann I de fabricate

Nr. de bucati

Modul de dobandire

//y c /x a Z ' A e co ?,
A sA

A s s 'S /? ?

/ jf r

S b /c ^

A

✓

_------------------------ _______________

—

c t

C i'tP srt /h S S ic r X
/

-

------------ —

2. Bunuri sub form& de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si
numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare
insumata depaseste 5.000 de euro
NOTA:
Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei
la momentul declararii.

III.
Bunuri mobile, a caror valoare depaseste 3.000 de euro flecare, si bunuri imobile instrain ate in
ultimele 12 luni
Natura bunului
iQstramat
_
-—— '

Data
instrdinarii

Persoana catre care s-a
mstrainat

2

Forma
instrainarii

Valoarea

\

IV. Active financiare
1. Conturi $i depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire,
inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau institutii financiare din strainatate.
Institutia care administreazft
si adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis in anul

Sold/valoare la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente;
(3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor
acestora depaseste 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv investitiile si participarile in strainatate.
Emitent titlu/societatea in care persoana este
actionar sau asociat/beneficiar de imprumut

Tipul*

■ Numar
- ■. . de titluri/
■• ■
cofade participare

— V’1'"m7
Valoarea totals la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2)
actiuni sau parti sociale in societati comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.

3

t
ff1

3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depasesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing $i alte
asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate.
'

■i Creditor

Contractat in anul

i

‘

Scadent la

Valoare
/

&

.

0

P

C

/ J . S e P O

_______________ __

J

l

O

/ - H T

c

£

0

/ ( f

o

(?(?< ?

"

r

VI.
Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata, din
partea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau
institutii publice romanesti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli, altele decat
cele ale angajatorului, a caror valoare individuals depaseste 500 de euro*
Cine a realizat venitul

,

Snrsa venitirine
numele, adresa

l.l. Titular

Serviciul prestat/Obiectui
generator de veidt

Venitul anual
iocasat

----------------------- --------

1.2. Sot/sotie

1.3. Copii

*Se excepteaza de la declarare cadourile si tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I si al I Idea

4

VII.
Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si compIet£rile ulterioare)
NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.
Servidui prestat/Obiectui
generator de venit

Sursa venltulni:
namele, adresa

Cine a realizat venitul

Venitul anual
incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular
/y c /£ 6 c e /

7 z zs a

r/
*

« -*

*

1.2. Sot/sptie

/ /

/

/?

t
. . .

1.3. Copii
2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

.

-

-■

2.2. Sot/sotie

______ :___:____________________

— — — ------------------------ ----------- — ------------------------- - -------- —
3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor
» m* . *

j .i .

ilunar

---------------,

3.2. Sot/sotie
4. Venituri din investitii
y
A

• *■¥“•• •

-r. i . i l i u i a r ------------------....

^

4.2. Sot/sotie
^

------------- -----------

5. Venituri din pensii

5.2. Sot/sotie
---------------6. Venituri din activitati agricole
f\ 1 T it u la r
.

----

------------ ------*

*------------ -

6.2. Sot/sotie
9
*

5

7

4 /

i

Serviciul prestat/obiectuI
generator de venit

Sursa venitului:
Name, adresa
7. Venituri din premii si din jocuri de noroc
Cine a realizat venitul

0m

-

/ . I .

r-,-

.

litu ia r

.

Venitul anual
incasat

-----------------------------

7.2. Sot/sotie
7.3. Copii
-----------------.----------------------- —

------

--- ----------------------------------

8. Venituri din alte surse
O
•
o . l .

^
‘ A
1 _ _
1 1 L ll J h i

'

-------------------------

_______

8.2. Sot/sotie
8.3. Copii
---- -------------- -

Prezenta declarable constituie act public $i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mentionate.
Data completarii

Seqpnatura

6

%

Spitalul Judetean de Ursenta,,Mavromati

»

- 3 3 5 ^ « 'B o
S P ^ v ro tr^
a

DECLARATIE DE AVER E

w

g

B

,o s a n ;

2

3

i

5

a managerului, a membrilor comitetului director, a sefilorde sectie.de l^brertarsaiTde serviciu
Model Ord.M.S.nr.632/2006) A N E X A Nr. 3

z tjM iu n ta * ,

Subsemnatul/Subs^mnata
1.

pe

propria

raspundere

ca

impreuna

cu familia1) detin

urmatoarele active si datorii:

I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTA: S e vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

Adresa

Categoria*)

Anul dobandirii

Suprafata

Cotarparte

Valoarea de impozitare

Modul de dobandire

Titularul

f a . f/*
/
J to //

& a n

JSoonr

.

^

/

*) Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de t e r e n i^ ^ V ^ ^ ^ f ^

extravilane, daca sunt Tn circuitul civil.

C

X2

2. Cladiri
NOTA: S e vor declara inclusiv cele aflate in alte tSri.

Adresa

Categoria*)

Anul dobandirii

Supra f'afa Cota-parte

Valoarea de impozitare

Modul de dobandire , Titularul2)

T *

m

") Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casS de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de productie.

II. Bunuri mobile

1. Autovehicule/autoturisme,

tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport

care sunt supuse Tnmatricularii, potrivit legii.
Nature

Marca

Numar de bucJti

Anul de fabricate

4 u \ r r ttb 'fv /'

y x x

&

Modul de dobandire
U x iA 'P r t - C k u s flc x .

x r /r

J iC o Z

2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si
numismatics, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national ori universal sau altele
asemenea, a caror valoare insumata depaseste 5.000 de euro.
NOTA: S e vor declara toate bunurile aflate Tn proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei la
momentul declarSrii.

Descriere sumara

Anul dobandirii

_____ __

___ ___ 'A
*--“

XX

Valoarea estimate

i

III. Bunuri mobile a caror valoare depaseste 1.000 de eurofiecare si bunuri imobile Tnstrainate
Tn ultimele 12 luni
I
Natura bunului instrSinat

Data instrainarii

Forma TnstrainSrii

Persoana catre care s-a instrSinat

.—

-—

Valoarea

-

IV. Active financiare
I.Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire,
daca valoarea insumata a acestora depaseste 5.000 de euro.
NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate Tn band sau institutii financiare din strainatate.

Institutia care administreaza si adresa acesteia

Tipul*)

Valuta

Sold/Valoarea la zi

Deschis Tn anul

---------- --------------------- --------------*) Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3)
fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare.

2. Plasamente, investitii directe si Imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor
acestora depaseste 5.000 de euro.
NOTA: Se vor declara investitiile si participarile Tn strainatate

Emitentul titluIui/Societatea in care persoana este totala la zi actionar sau
asociat/beneficiar de Tmprumut

Tipul*)

Numar de titluri/ cota de
participare

Valoarea

*) Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) actiuni sau parti
sociale Tn societati comerciale; (3) Tmprumuturi acordate Tn nume personal.

3. Alte active producatoare de venituri nete, care Tnsumate depasesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an.
NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate Tn strainatate.

V. Datorii
Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garantii emise Tn beneficiul unui tert, bunuri achizitionate Tn
sistem leasing si alte asemenea bunuri, daca valoarea TnsumatS a tuturor acestora depaseste 5.000
de euro.
NOTA: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate Tn strainatate.

Contractat Tn anul

Creditor
/b e .

/V r /V /? 7 3 7 W

fa

a

/ T ___

j

Valoare

0 ■
/)$

2 - 0 /5 '

£ -

VI. Cadouri

Scadent la

2 .0 /&
< $C / b

JL C

0

n

O O O

Servicii sau avantaje primite gratuit ori subventionate fata de valoarea de piata din partea unei
persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau institutii
publice romanesti ori straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli sau altele
asemenea, a caror valoare individuals depaseste 1.000 de euro.*)

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele si adresa

Serviciul prestat/Obiectui generator de venit 1 Venitul anual incasat

i

1 1 Titular

"7

1.2. Sot/sotie

1.3. Copii

--------------------- ------------------------

*) Se excepteaza de la declarare cadourile si tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I si II.

VII. Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familie, realizate m ultimul an fiscal Tncheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare)
NOTA: S e vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.

in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.

Prezenta declaratie constituie act public si raspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mentionate.
Data completarii
Semnatura ....

D E C L A R A J I E DE A V E R E

Subsemnatul .... .3 A i-^^ v an d functia de
/xii,-/-...... !f:A.?. /A

CNP

domiciliul

*

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii declar pe propria raspundere ca
impreuna cu familia1) detin urmatoarele:
I.Bunuri imobile
l.Terenuri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.
Adresa sau zona

Categoria*

3

S p|taiu| Ju d etea n de Urqemn
..M a vro m a t i" Botosani

’...a-feT.il - f c

.
....
dobandirii

Suprafata
1

J O //

0&OO/?y>

Cota-parte

Modul de
dobandire

W $L.

Titularul2)

W & ty i

^

rce/, G /f M r
~~)t/
(
H u ff*
</ C ycuofc,,
Cafegoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de a p a r t & T & caregdrii de
terenuri extravilane, daca se afla in circuital! civil.
2.Cladiri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.
A d r e s a sau zona

~

Categoria

.

«nui

, . „ ,, ..
dobandirii

Suprafata

Cota-parte

Modul de
dobandire

Titularul2’

C e//,i/to rf> re
/

/ys/r<fe>€/ (P /frucK cs
/yc/rja t? es

’ Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de
productie.
')Prin familie se intelege sotul/sotia ?i copiii aflati in intretinerea acestora.
2)La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia,
copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte $i numele coproprietarilor.
II.Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma§ini agricole, §alupe, iahturi §i alte mijloace de transport care sunt
supuse inmatricularii, potrivit legii
Natura

rfo /t / v s ?

Marca

//u c //? o £ x /
O

Nr. de bucat;i

Anul de fa b rica te

^

J tC f S

Modul de dobandire

t/frrc & P s z ’
'

2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta $i de cult, colectii de arta §i numismatica,
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare insumata depa§e§te
5.000 de euro
NOTA:
Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei
la momentul declararii.
D escriere sumara

Anul dobandirii
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Valoarea estimata

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

Data instrainarii

Persoana c3tre care sa instrSinat

Forma instrainarii

Valoarea

IV.Active financiare
l.Conturi ?i depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire §i investire, inclusiv cardurile de
credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa$e$te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau institutii financiare din strainatate.

Institupa care adm inistreaza §i adresa acesteia

Tipul*

Valuta

^ anuf m

Sold/valoare la zi

' Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2.Plasamente, investitii directe ?i imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor acestora
depa§e?te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv investitiile ?i participarile in strainatate.
Em itent titlu/societatea in care persoana
este acponar sau asociat/beneficiar de
im prum ut

Tipul"

Nr. de titiuri / Cota de
participare

Valoarea to ta l! la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) actiuni
sau parti sociale in societati comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.
3.Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depa§esc echivalentul a 5.000 de euro pe an:
NOTA:
•----Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.
V.Datorii
Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing ?i alte asemenea
bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa$e§te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate.
Creditor

Contractat in anul

Scadent la

Valoare

Vl.Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata din partea unor
persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau institutii publice
romane$ti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli, altele decat cele ale
angajatorului, a caror valoare individuals depa?e?te 500 de euro*
Cine a realizat venitui

Sursa venitului: numele,
adresa

Serviciul prestat/Obiectui
generator de vemt

1.1. Titular
1.2. Sot/sope
1.3. Copii
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Venitul anual incasat

. * Se excepteaza de la declarare cadourile §i tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I §i al II-lea.
- VILVenituri ale declarantului §i ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit
art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile §i completarile ulterioare)
NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.
Sursa venitului: numele,
adresa

Cine a realizat venitul
1. Venituri din salarii

Serviciul prestat/ObiectuI
generator de venit

fll/'sA/c'/c /?,'<?cAk a A

%/</.

1.1. Titular
1.2. Sot/sope

Venitul anual Incasat

/

j y i fa; sA" / c AeAlvn'
C/ZO/

A'icA/.x'
A

1.3. Copii
2.

Venituri din a c t iv it y independente

2.1.

Titular

2.2.

Sot/sope

3. Venituri din cedarea folosinjei bunurilor
3.1. Titular
3.2. Sot/sotie
4. Venituri din invested
4.1. Titular
4.2. Sot/sotie
5. Venituri din pensii
5.1. Titular
5.2. Sot/sope
6. Venituri din activitap agricole
6.1.

Titular

6.2.

Sot/so^ie

7. Venituri din prem ii §i din jocuri de noroc
7.1. Titular

---- .

7.2. Sot/sofie
7.3. Copii

.

8. Venituri din alte surse

____

8.1. Titular

.___

____

____

8.2. Sot/sope

—

-------

8.3. Copii

------

-------

____
____
____
------------

Prezenta declaratie constituie act public $i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor mentionate.
Data completarii

Semnatura
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