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DECLARAŢIE DE AVERE

cunoscând prevederile art. 326 din Codu[ pena] privind faLsu] în declat.aţii, declar pe propria [.ăspunde].e
că împreună cu fami]ia* 1 ) deţin următoarele:
* 1 ) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

1. Bunui.i imobile

1. Terenui.i
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona

Anul
dobândirii

Categoria*

1-

Suprafaţa

Cota-

parte

Modul de
dobândire

Titularul*2)

1-

* Categoriile indicate sunt: (1 ) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) ]uciu de apă; (5) alte categorii de terenuri

extravilane, dacă se află în circuitul civil.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprji, 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.

Adi.esa sau zona

2#

Catego,.ia*

' (ff)

Anuldobândii.ii

Supi.afaţa

2c'6

37Mp
'

Cota-parte

//z.

Modul dedobândi].e

-

Titulal.ul*2)

JS/Jdit

1=
* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă dc locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spatii comerciale/de
producţie.
*2) La "Titulai." se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/soţia, copilul),

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
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11. Bunuri mobi]e
1. Autovehicu]e/autotui.isme, t].actoare, maşini ag[-ico]e, şalupe. iahturi Şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatriculării, potrivit Legii

Natura

.Marca

Nr. de bucăţi

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

2. Bunuri sub foi.mă de metale pi.eţioase, bijutei.ii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de ariă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau univei.sal, a căi.oi. valoare
însumată depăşeşte 5.000 de eui.o
NOTĂ:

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.

Valoarea estimată

Anul dobândirii

Desci.iere sumai.ă

111. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de eui.o fiecare, şi bunuri imobile însti.ăinate în
ultimele 12 luni

Natura bunului
înstrăinat

Data

^mstrăină[.ii

-

Persoana către care s-a
înstrăinat

2

Forma
înstrăinării

Valoarea .

IV. Active financiare
1. Contui.i şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cai.dui.ile de credit, dacă valoarea însumată a tutui.oi. acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

lnstituţia care administreazăşiadresaacesteia

eeJî€ fth

Tipul*

"d`

Valuta

Ro~

Sold/valoare la zi

Deschis în anu]

LO '2.

12-'01+.21

/

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (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. P]asamente, investiţii directe şi împt.umuturi aco[.date, dacă va]oa].ea de piaţă însumată a tutLiror
acestoi.a depăşeşte 5.000 de eui.o
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în cai.e pei.soana este
acţiona]. sau asociat/beneficia]. de împrumut

Tipul*

Numă[. de tit]uri/
Cota de participai.e

Valoai.ea totală la zi

*Categoriile indicate sunt: ( 1 ) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) acţiuni

sau păni 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 eui.o pe
an:

NOTĂ
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în benef]ciu] unui te].ţ, bunuri achiziţionate în sistem ]easing şi a]te

asemenea bunuri, dacă yaloarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor

BR:b

Contractat în anul

Scadent la

-

9@56

2f)lb

Valoal.e

/1/ . %o RAN

VI. Cadouri, sei.vicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
pai.tea unor pe].soane, o[.ganizaţii, societăţi come].cia]e. t.egii autonome, companii/societăţi naţiona]e sau
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, ci.edite, gai.anţii, decontăi.i de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de eui.o*
* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al lI-lea.

Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
numele. adresa

SeiviciuL pi.estat/Obiectul

generator de venit

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii
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Venitul anual
]ncasat

VII. Venitu[.i a]e dec]a].antului şi ale memb[.i[or săi de fami]ie, reaLizate în ultimu] an fiscaL încheiat

(potrivit ai.t. 61 din Legea ni.. 227/2015 pi.ivind 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.Venituridinsalarii

.

_

,

^

L

_

_A+Ţ_

EiEH' rH" ` H

1.1. Titular

Lul tril ri
V,

Seiviciul prestat/Obiectul

Venitul anual

generator de venit

Lncasat

MuD

`u-J4

r" Wh J` ,>h`€
* WL= -

1.3 . Copii

/

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular
~..

2.2. SoVsoţie ,`

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 agr/ole

6.1. Titular

ţ3,3 4.

/Y

1.2. SoVsoţie`

^JJ^ NVN;C-

ţŢ86l W

/

6.2. SoVsoţie
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/
/

/

/
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Cine a realizat venitul

Sursa venitului:

Seiviciul pi.estat/Obiectul

Venitul anual

Nume, adresa

generatoi. de venit

1ncasat

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular

/
/

7.2. SoVsoţie

7.3. Copii

/.`.

8. Venituri din. alte surse
8.1. Titular

/

,\

L~h%-41ML
Dl rDm
V

8.2. Soţ/soţie

. "rzţA

".A - .

A,"`-

8.3. Copii

looa
3+3,ft.

`J3` 4.
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Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund poti.ivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al dateloi. menţionate.

Data comp]etării

nătul.a

3±..ri...l*.u?......
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