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DECLARAŢIE DE. AVERE 

bsenatu1/Subsemnta, 	 . 	 , 	 , avânA funca 
Ia  

P 262,/73 /f 	, domiciliul  

cunoscând prevederile art. 22 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  impreunâ cu fami1ia deţin următoarele: 

j Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii af1aţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) Iuciu de ap ă ; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă  se af1ă  în circuitul civil. 

*2) La !?Titular??  se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietari1or.,- 

2. Clădiri 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de Iocuit; (3) casă  de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie. 

*2) La Titular se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

11. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii 

Ntur Mrci [r. dc hiic ţ i Anul dc 1brie ţ ie o1u1 de dobndirc 

2. Bunuri sub formă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colecţii de artă  ş i 
numismatică, obicte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a c ăror valoare 
însumată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă  ele se af1ă  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 
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111. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 
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IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă  valoarea însumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau instituţii financiare din străinătate. 

flti1 	ţ iCir(l(l1HiflitrCuz ă  
i idrcu uccteiu 

Tipu I* Vlu ti Deschis îI1 unu o1i!v1oure 1u zi 

*categoriite  indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investi ţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anterior). 

2. Plasamente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate. 
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*categoriile  indieate sunt: (1) liârtii de valoare deţinute (titluri de stat, eerticate, obligaţiuni), (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 
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3. AIte active produc ătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

.::::.::::.:. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dac ă  valoarea însumată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăinătate. 
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vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă , din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companiiisociet ăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 
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1.2. Soţ/soţie 

1.3.Copii  

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



vII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor să i de fainilie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările şi completările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate. 
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. 1. Titular  
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1.2.Soţ/s 

C. 	50 
1.3. Copii  

2. Veijituri din aetivi ă i 	Uente  

2.1.Titular  

2.2. Soţ/soţie  

3 Venituri din cedurea folosznfez bunw iloi 

3.1.Titular  

3.2. Soţ/soţie  

1 	V i;ztui z dinznvetz([i  

4.1. Titular  

4.2. Soţ/soţie \\ 

5. T leniiui z din 	ensiz  

5.1.Titular  

5.2. Soţ/soţie 	• __________________________ \\ 

6 Veni/uz i dzn ativzt ăţz agi icole 

6.1.Titular \\\ 

6.2. Soţ/soţ ie  
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7.1.Titular  

7.2. Soţ/soţie  

7.3. Copii  

& . Venitwi din ilte suîse 

8. 1. Titular  

8.2. Sosoţie  

8.3.Copii  

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 
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domiciliul 
, 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul peual privind falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere: 

Asociat au ac 	In Nocict,-î ţ i ciciak, 	iiii!occt ţ i iia ţ ia1u ins1ituii k c, riipuri dcirtferes  
I) ţ &CU ţii si illemblif în as il i i. fudtii Sati allc raniiatii ncivcuentalc: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - 	

. 

Calitatea deţinută  
Nr.depărţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoareatotal ă a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

. 	1iatca le ienibru în organele du ccerc. I11I 	lrLrc ş i coitl alu (iC i1Ur 	 ialu, alu IUI1IU 

auti1UjrIe, ak cur piuiiI r!ucictî ţ ilur 	nac. ak iiINtin iiiur ile credil, ak 	 ie ie uuuiiOHic, ac 
iiitur 	fundaţiiiorrlc 	irorga ţu ugv te: 	 - 

Unitatea 	
Calitatea deţinuta 	Valoarea beneficiilor 

- denumirea si adresa - 
2. l...... 

3 ( iiitateii U€ membrup îî i claïrul asoe iatiiUr k iii ik iiti nid Rt k - 

4. (aiitatca de 	ibrii n 	nc dc 	uccrc, liiitrrc i contro, retrihuic 	cretribiiitc. (lc ţ inttc în 
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5. (2ontractu. icu 	cJu lc aen 	j ridci. c ntiian 	i civiu. oiilu s1m afla,1_-î11 ernlaru în limplil 
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pe1e/denuniirea şi adresa contactaută  careafost cont[actului încheii con1ui tolalăa 
denumiia şi îndinţat contiactului conliaclului 

adisa con 
Titular 	. 

Soţ/soţie 	. 

Rudede gî1u1 I» aletitularului 

Socictăţi comaa1e/Pană zică  
autorizată/Asociaţii fiiifliale/Cabincte 
inda1e,cincteasociate, sccid ăţi 
civilepiofesionale sau socid ăţi civile 
piofesionale cu râWdete 1imitată cat 
desf şoarăpiofcsiade avccaOianizaţii 
neguvemamentale/ F/Asocia ţii2  

1)Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă  şi copii pe linie descendent ă . 
2)Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I ob ţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. 

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

Data completării 
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