
DECLARATIE DE AVERE 	,,U. o 	aV 

/7l7e /,J 	\ C iCQ. 	 , avd 
fu,cia de 1rm 1 y- . 	 - 	Ia 

	

,,i 	(r& 	 cNP 	 domiciliul 

	

(%m 	 ?2-vr 
cwioscând prevcdeile art. 326 din Codui pcnal privind (alsul iî dcclaraii, declar pc propxia răspundcc 
ca împteună  cu familia»  dcţin următoarcic: 

L Bunuxi imobilc 
LTerenuri 	 t 	- 
NOTA: 	 $ 
Se vor dcclara indusiv cee afate in aJtc ţ ri. 

Adresa sau wna Categoria dobandiii  SupaIta Cota-partc MOdUIde 
 dobandirc  

tularu12 

,i7ţ  

o/4 lc.t 

* Caicgoriile indicate unt: (1) agrco; (2) f reticr (3) intravilan; (4) luciu dc apa; (S) alte categorii dc 
tercnuri cxtravilunc, dca sc afli in circuitul civi. 

2. Cladiri 
NOTA: 
Se vor declara incJsi ce tfhte n alie tar. 

Mrcsa sau zona Categoria . Supratata Cota-partc Tiw1aru12  

i,/ 174 
(t8 9 v •____ 2i)C QŞ ?G /// 1 Lfl ,fl,  ,c5i 

eo 

S  Categoriite in<itate sunt: (i) apailaznent; (2) c asâ de o.uiI; (3) casà dc vacan ţă  
(4) spa2i comerciale/ce prcductie. 

Prin famifle se intelege sotul/sota şi copiii a1aţi în intn ţincrea accstora. 
La .TituIar sc inenţ ioncază, în cazut bunuiilor proprii. numele pzprietaru1ui (titulanil, sotul/sotia, 

copIu1), iaj-  tn cazul btinurilor în coproprictate, cota-parte ş i numcle coproprietarilor. 



IL Bunuri mobflc 
l. Autovchjculc/autoturisme, tracoare, ma şini agricok, şalupe, iahturi $i altc inijloacc de transport c 
swit supusc tmnafliculării, potzivit legii 

Naţura 	 Mana 	Nr.debucăU l;al% 	M 

r 
2. Buauri sub formà dc in.ta1e prcoa şc, bijuterii, obiectc de artă  şi de cult, colecţii dc artă  ş  
numismatică , obcvte care fic pailc din pauimoniul cultural na ţional sau univcrsal, a căror va!Oare 
însumată  depăşeştc 5.000 de curo. 

NOTA: 
Se vor mcn ţkna toatc bururile aflate in pnprietatc. iidifcrent dac ă  cic sc află  sau nu pe *critoriul 
RomSnici !a nomettul dcdztjj. 

Descriere su,nară 	 Anul dobndizii 	Valoarca estimată  

W. Btnuri rnobie. a ceror vaioare depascste 3.000 dc euro fiecarc. ş i bunuri imobile înstrăinate în 
ultinicic 12 Iuni 

Nuufl . Penoamcait Formatns 	 Vo&ca 

IV. Actjve financiare 

1. Conturi si dcpozitc ancaz, fonduri de iivestitii, formc echivalente de economisire si investiit, 
ncIusiv cardwile de c edit, daca valoarca iinsumatl a *uturor acestora dep ăşeş te 5.000 de euro 

NOTA: 
Se vor dcciaza inciush ccie aihw in banci i au intitinii flnilnri2re Ain tnnlnll 

Institt4aa cam ad witrvata i aaxcsa 
— 

acejtcia 
TspUJ* Valuta ln 

anul SoId/va1oare la zi 



• Categoriiic indicatc sunt: 
(i) çont curcnt sau echivalente (inclusiv card); 
(2)dcpozit bancar sau ccbivaicnte; 
(3)fonduri dc investitii sau echivalentc, inclusiv fonduri private dc pensii sau altc sisteme Cu acuxnuarc 
(se vor dcclara cele aWrente anului fiscal anterior). 

2.Piasamentc, investi ţii directc şi împruznuturi acordate, dac valoarea de pia ţă  Înswnată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de curo 
NOTA; 
Se vor dcclaia inclusiv invcsti ţiile şi participărilc în stăinatate. 

Emitcnt titJissocitatea in care Nr.detitlurVcota 
pessoana cstc aclonar sau de participarc 

Vajoazca tota]a la 
asociai/bcncikiar dc imprumut 

indicatc sunt (1) hartii de valoaTe detinute (titluri dc stat, ccrtitkste, obligariuni); (2) 
actiuni sau paxti socit in scktati cotncrciaie; (3) impruuturi acordate in numc personal. 
3.Alte ative producăkae dc veahwi netc, care inswnate dep ăşcsc ecbiva1entul a 5.000 de curo pc an: 

NOTA: 
Se vor deciara inclusiv ccie ahite in sirinataw. 

V. Datoxii 

Dcbite, ipoteci, gwni viwst is bcnctidul unui tcr ţ, bur1uri acliizitionatc în sistem leasing şi altc 
asemcnea bunwi, daa vaimea inzuiat ă  a tuturor acestora dep ăşcşte 5.000 dc curo 

NOTA: 
Sc vor dechwa inclusiv paivi fui niare aumu1ate în sn ăjnatate. 

Crtditor 	 Contrac*attnanul 	$cadcntla 	Vajoan 

(__• 	.. 

V1. Cadoun, strvicii sai avant*priinie gratuit au subven ţionatc faţă  de valoarca de pia ţă  din pwtca 
unor penoane, organizi, sdet ăţi cornercia!e, rcgii autorjornc, companiilsocietati na ţiona!e zau 
instituţii nublicc rntesli sau slrăine. inclusi 	nse, cSitc, gara;iL decontă i de chtltuieli, altek 
decăt cele alc angajatoruhii, a căior valoare individual ă  de$şeşte 500 de curo* 

Cinc a rcaiizat venitui Swsa ve i 	.nuincle, 
adresa 

Sctviciul 
ObituI 

Eencxator dc venit  
Vcnitul anual incasat 

1.1.Ttuiar  

12. Sot1sotic  

1.3.Copii _________________ __________________ •- 	- 	--- 



* Sc excepteaz ă  de la dcclarare cadourile şi taiaţiile uzualc primitc din partea rudclor dc gradO 1 si a 

lI-ka 

VH. Venitwi ale dcclaiuntului si alc rncmbrilor săi dc fwniic, realizate în ultimul sn fiscal încheiat 
(potivit axt 61 din Legca nr. 227/2015 privind Codul fisci, cu modiflc ările şi completliile ultcrioare) 

NOTA: 
Se vor dcclara inclusiv veniturilc provcnitc din stinătatc. 

Cine a r.aIizat vcnitul 
$wsa venitu1ui: numck, 

adresa 

Sernciul 
prsiat/Obiccwl 
cnertor de venil 

[Venitul anual incat 
____________ 

l.Vidinsaarii  
LI.Tztular . 

tfll/tJ  

1.2. Sot/sotic  
9ţt//r?J1 	/*QMP c/t72  o ® 

1.3.Copi  
_ 

t Vcnituri din activita independente  
tl. Titular  

22. Sot/sotie  

Cine a realizat venitul 
Sursa vcnitului: numcle, 
adresa 

Servicitjl 
)re$tat/ObieCtUl 	• 

cncrator dc vcnit 
Ventul anual incasat 
___________________ 

3. Vcnituri din cedarca folosintei bunuzilor  
3.I.11iular  

3.2. Sotţsotjc  

4.Veuitwi din iuvestitii  
l.L Titt  

4.2. Sottsotic  

S. Venituri din pcnsii  
S.l.Tiwlar  

52. Sot/sotic  

5.Veoituri din activitati agxicole  

6.1.Titt  
ŢeŞAr, &j Ji 
5.2. Sot/sotie  

YW/Yfâ N tnI4I (/CJ3 fl /k (s 



dc noroc 

suIse 

Sotlsotie 

Przenta declaraic constituic act public şi rspund potrivit lcgii pcnalc pcntru incxaclitatea S3U 

canctcrui incomplct al datetor men ţionat. 

Data comp1ctă ii 

Semp .1a 


