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cunoscnd prevedei1e art. 326 din Coi(1 penal priviaid fa1si1 îu deelaraţiî, deciar pe praprie răspundere 
că  îiupreună  ca faniiIiadeţin urinătoarele: 

* j) Prin farnijie se îi ţelee sJsoţia şi copiii afiaţi în întieţinereaacestora. 

. Buuuri iinobile 

1.. Tereauri 
NOTĂ : 
Se vor declara •indusiv cele aflate în alte ţări. 

1 	AuuI 	 •Cota- 	!odul de 	.• . 
Adresa nau zona 	Cnlego,Za* i 

• Jo1jnduii 	 unrtc • .dobudii 	
. Tatulzrul 

* Categoriile indicale suut (I) agricol; (2) tirestiea (3) intraviian; 4) lucia de apă  (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă  se afiă  îu îrcuîtu civil. 

*2) 1a Titu1ar se nenţionează , în cazul bunuriior propni, annuele proprictaraalui (titi1araai, soţuVsoţia, copiiul),. 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-paate şi nurnele coprcprietarilor 

2. Clădiii 

NOTĂ : 
Se vor declara indusiv cele afiate în alte ţări. 

.. 
Adrcsa sau zona 	Catcons -- 	 — Anul 	 Cola-: 

dobândiiii 	 parte ______ 
Mid.alde 
dubd 

•  
.. Ti)aru1 

= = 
—. -_ 

1 



* Categoriie îndicate su•nt: () apartamcut; (2) cas ă  de îocui1 (3 ) casă  de vacanţă ; (4) spaţii cornerciaie!de 
producţ i.e.. 	 . 

*2) La Tituiar se rnen ţionează: în cazul tunurioî propriî, nue.1e proprîetaruuî (titularuL. so ţul/soţia, copilul, 
iar în cazul bunurior în coprprietate, coa-parte şi nurnee coproprtariIor. 

11. Bunuri inbile 
1. Autovehicule/autoturisrne, tractoare, iva şinî agricole, şalupe, ia1tUTi şi aite mijloace de transport 

care sunt supuse îiunatriculării, poirivit iegii 

Natura Marca Nr.. de bucăţi. Aaial dea1ricaţie dodul de dobndire 

2. Buna, sub forniă  de nietale prcţioase, bijuterii, obîccte de artă  şi de cult, eolecţii de artă  şi 
nuinisanatică, obiecte care fac parie dia patrinaouial cultara1 aia ţioaal sau uaiversal, a căror valoare 
însunaată  depăşcşte 5.000 de curo 

NOTĂ : 
Se vor menţiona toaie buaauaile at1are îaI proprietaie, indifeent dacă  ele se at1ă  sau nu pe teritoriul Romniei 

la momeaatul declarării. 

- 	 i 	 1 

111. Bunun naobile,, a căror valoare depăşeşte 	euro fiecare, şi buuuri iaaobile îastrăinate îaa 
ultiaaele 12 luiai 

bd 
.. 

. 	Va1oaaea- 

_ 



1 Contura şa depozate bancare, fondura de anvesta ţn, forine echavalente de econornsare şa in estire, 
inclusiv cardurle de credit, dacă  waloarea insumatâ a tuturor acestora depăşcşte OOO deeuro 

NOTĂ : 
Se vor delara inclusiv celeàffaie îa ărici sau instituţii financiare diaa strinătate. 

*Categoriile  indwwe sunt: i) cont curents€u echivaleivte ( usivca.d); (2) depozit bancar sau 
echivaIente; (3) foaduri de imestÎii sau echivalenie, inclusiv foaduri private de pensii sau aIte sis(eme cu 
acumulare (se vordeclarceleafereuhifiscalanierio. 

2. Plasainente, investiţii directc şi înipranautun acordate,, daeă  vaioarea de piaţă  însuanată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5A))O de earo 

NOTÂ: 
Se vordeclara andusav iaav 	ile::şa jamticîpăaile în sinătte. 

*( jiegoriiIe  Îrniicuie suni: (1) hàrta & uloÎe dîvute (iiluri de aat, cecate, obligaţiuiii); (2 
aiunî saupărgi socialein societâfi c meaie; (3) îmunuttui acordute în aonai- 
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N•OTĂ : 
Se vor dec1aa ic1usiv ceie ate in străinate. 

V. Datorii 	• 
Debite, ipoteci, garauţii enaise în beuefaciul aanui tealţ, buuuri achiziţioaiate în sisteia Jeasing şi alte 

asemeaiea buaauri, dacă  vaioarea i snnaată  * tutnrer .acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara idusv pasivee inaiîare amue în sfrâinàtate. 

Creditor 	- 	Coaitractatiu aauij 	Scadeaat 1* 	 Valoare 	1 

VL Cadouri, scrwicii sau avaatje prirnite gratziit sau snbveaa ţieaiae falà Je vaîœrea de piaţă, din 

partea unor persoazae, organizaţii, soeietăţi coanerciale, regii autoiioine, coaaapaniifsocietăţi iaaţionale sau 
iustituţii pnblice roaaiîaeşli sau sta ăine, iaclaasiv burse, credite, garaaaţii, decontări tle cheltuieli, altele decât 
cele ale aaigajatorului, a cîrorvaloamijadifflualà dcp ăşeşte500 de enro* 

• 	*IiZat vcaiitul 	
Su veiatulai 	SulptuiOlietu1 	• . Ve,tu1 anusl 

- 	 a,umele,.adresa : -- 	gc-nerator de vcnit 	- 	încasat 

l.L Fitular 

I 2. Soţfsoţie  

13Cpii 	.. 

*3 exceptéaî de la dedare c 	i.Jiic ztz 	pritie dm Imaitea rideJad.c gradi I şi al 1-Iea 
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NOTĂ :  
Se vor deciara ichsîv venitutile .proveie diri si ă ate. 

•Siva veiiitaIui: 	. 

Cuie a realizat ventui 	 •.. 
e1e, 	. 

Sei 	prestut4ietni 	Venitul auual 
• 	 . 	 . 	 • 	 • 

geiieratore veiut 	iiacasat 

l. Veni Ăuri dn salarii  

1.1..Titular ___________________  

/tzz 	C7v, cfl 2 	4 
12. Soţ/soţie  

13.Copii  

2 Venituri din activit ăţi independente  

2.I.1itular  

22. Soţ/soţie  

3. Veaitmi din cedafola ţ i.buiwilor  

3.1- Titular  

32. Soţfsoţie  

4. Veaitmi dia investiţii  

4.1.Titular  

42. Soţfse  

5 Venituri din1vensii 	 . 	 . 	 - 	
. 	 : • 	 ________ 

5.J - Titulaa -. 

52 Soţfsoţie  

6. VeniĂuri diri activi ă iigriaile 	 • 	 . . 
-V 	- 	 ; 

j4 6.2. Soţfsoe 



4. 
. .-.-. 

- ---- - 
-. - 

Cine a rea1
.
zat venitui 

Sursa venituIui: 
Nu-iue,.adresa 

Serviciol prestat/obiectui . 	 . 
generator deveni•t 	, 

Ven-itul anual 
ncasat 

7 	1e.iiri dii preniii şi iîJ?joci/ei2J1.Jc 

- Titular . 

7.3..Copii  

& Veurî din de srse 

- eoc 
31 Sosoie  

&3.. Copii  

Prezenta declara ţie conslituie act .public şi răspivad poit ăegii peiaaIe peiitru iaeactitatea .sau 
caiacteruI iacomplet aI datelor rneiaiouate. 

Data.conipIe ării 
---. 

PI 



Sbsernn/S şeuaaa 	 &h 	ATV 	 ,avndfuucia 
de 	 LOC 	 i/ 

CNP /9/5/ Ş  .,doaici1iui 	 v4.4-J iĂ 4 	z23 
3 / 	 r 

enaaosca1 prevederile art. 326 din Cod 	iudpriviiad fa1sa1îaa deiaraţii, cieclar j.e propria i ăspundere: 

1. Asociat sau acţionar 1* socaetăgicomeraale, coaiaii/soac* ăţl naionale, instatuţii de credat, grnpain de 
interes econoanic, pruau şi aaeiiibru îaa asocaagiî, undaţia sau aIte orgaaazaţii aaeguveraaaaneaita1e. 

;, 
- 	 : 	 Nrdepărţi 	Va1oareao. ă a 

Calatatea c1eanută 	sociale sau 	păror socale - denumirea şi adresa - 	 . . 

	

de acţiuni 	si/sau ;a ac1tuna1or 

e 2  

:C 	di . 	ine1e di oadace,e, daiiiaaastra. 	 ior coiueraa1e, a1C 
regillor auouome, ak onaupaalilorisocietăţilor aaţiosiale, ale iiistituţll1or e credit, aie grapuai1or de antercs 

socia10 	 o1a1ea1tar 	 vaen. 	1i 

- denurnirea şiadresa— 	
Ca1itea deginută 	• 	Valeneficiiior 

3. €2litatea 1e 

deţ unteîn caalruI par*a1eIor joalice, aaac ţa diţlaaită i deaaauiirea pdaluo1ltaţ  
4 : 

, 

5. Coaatracte, clusi cele de isis(en ţă 	 dică. consultanţă  juridică, eonsuIIan ţ i i ivi1e, ob ţinutc ori aflate 
ii deriilare îa tiaapul eaercatari, fu-ictaalor, inaudalclor sau demni* ţi1or pulbcc fiaanate d Ja buetu1 dc 
.tat Icical ia din fondura exieriac ori îaelaenate cu societ ăgi coanercude cn capatal de tat sau uncic statti! estc 

-- 	- -- - 	-- - - -- 	-- - - - 
5. 13 	doaiia:ni..n. 	J 	ai 	 lipu1 	1i 	1 

- 	j -- 	 - ] - c1i 	j 	1tJ1J 	C3i1 	C1 c1ii1i 	liiii3 



Prin nsde de radnl Ise înţelege părinţi pe iinie ascendentă  şi copii pe iinîc descendentiă. 
2)  Se vor declara numele, denumirea şi adresa 1,enfiani1ui de contract uiade, prin calîtatea de ţinută, tita1arul, 

soţul/soţia şi rudde de gradul I obţin contractc, aşa cuin sunt deinite Ia punctul 5.. Nu se dedară  contractele 
societăţîlor comerciale pe acţiuni ia care declarantul împreună  cu soţuisoţia şi iudde de gradul 1 deţin niai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indifereiit de inodial de dbândîre a acţimailor. 

rezenta de1ara4ie coiislituie act puI1îc şi rspund polt lgii peuaie peutiu me»ctitatea sau 
caraterui iucoinplctal datd« iues4ionate. 

Data coiupletăaii 

2d,-C>  4,po  /le" 
	

ri 	L 
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