
CNP 	,domjcilial 

cunoscând prevederilc art. 326 din Codulpenalpriidalsulîa deciaraţii, declar pe proprie răspuudere 
că  împreuuă  cu faiuiliaU  deţin armătoarele 

* i) Prin lmiie se înţelege soţul/soţia şi copiii allaţi în în1i ţinerea aeestora. 

I.. Bunuri iiaobile 

1. Tereiinri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aate în alte ţări 

* Categoriile indicate sunt (l) agricol; (2) forestiei (3) inravilan; (4) iuciu de ap ă, (5) alte categorii de terenuri 
exravi1ane, dacă  se a ă  în circuitui CÎViI. 

*2) I.»a Ttu1ar se rnenţionează, in cazul bunurilor proprîi, ţ uinele proprictarului (tituiru1, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilcr în coproprietate, cota-parte şi numele coproprletaaEiior. 

2. Clădiai 

NOTĂ : 
Se vor declara inciusiv ceie a1ate în aIte ţări. 

Adresa sau zoua C.atcgorui 	
doI 	

Supralaţa Titnlarul 

/ 	/ yc 
Pi1i ţţc 

ş // 7z c-, 
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* Caregoriile indicate surn: (l) apariamcnt; (2) casă  de locuit; (3) casă  de vacalilà, i4 spajii comerciale/de 
produc ţie 

*2) La Tiiu)ar se men ţionează . în cazu1 bunurilor proprii iiunk pnipi -iir ui (1iu1a ul. ţu1!i. copilui), 
iar în cazul bunurilor îri .coproprieiaie, coia-parte ş i numele copropritri ir. 

11. Bunuri mobiie 
1. Autove1iicuieiautotzarisnie, tractoare, ina şiai agricole, şalazpe, iaizturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înniatricuIării, potrivit Iegii 

Natura 	 Marca 	Nr. de 1ucăţi AnaiI de fabricaie Modul dedobândire 
. 	 , 

2 Buuuai sula foriaii de aaetale pre4ioase, Iiijuterii, oliiecte de zrii şi de cu1l, colecţii de artă  şi 
naanis,naiică, oliecte care fac parte diu patriaiouiul caiturSl aaa4ioni sau aniversal, a c ăror vaioare 
însuanati depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor naenţ ona toate bunurile atlate în proprietate, izadilaat dacă  ele se atlă  sau au pe teritoriul Romniei 

la inoaaentul dedarării. 

I . 	esaieresuuiară 	j 	Auii1ni 	 Valoareas*iinaii 

- 	 / 

111. Buuuri anobile, a ciror valoare depăşeşte 3J)0*) de euro t1ecare, şi buaauri iaaaobile îastrăinate îa 
ultizaaele 12 Iuni 
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IV. Active fînanciare 

1. Coaaturî şî depozite bancare, foiaduri de investiţii, foaiue eclaivaiente de econoinîsirc şi învestire, 
inclusiv cardurile de creit, d-acă  valoarea îusuaiaată  a t.uturor acestora depăş te 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv ceic aate în bănci sau insituţii flnanciare diri srăinătate. 	. 

lastituţia eare adaaîiustrează 	
Tpal* . Valuta. Ocsdiis îli auui 	StVaIoare Ia z şi adresa acesteia 

/ 

*cagegoriile  indicate .sztni: (I) coai cureat sau echivalenie (zzckisiv can); 2) dejozit bai2car sau 
echivaleaie; (3) Jmduri de im7esigii &ut echiva1eate iadnsiv fondvririvaie de jiensii sau ixite sisieme cu 
acumvla,e (se vor declara cele afereage .azv.ihvijiscal anterior). 

2. Plasanaente, invesli(ii directe şi înapraunutuai acordate, dac ă  valoarea de pia4 ă  însunaată  a tuiuror 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara iadusiv iiavestiţîiie şi parlicipăzile în străînă ate. 

Enaitent ti 	cteaucare pţ sona  este 	* :r eIt1u 
acţionaran 	 ra 	 Yloarea t*aIa la 

*cagegoriilc indicaie suzzt: () hiîrtii d valoare djîauie (tî(ivri de me ceriflcate,,  obiigalizzui); (2 
acivai sau jirg socialc in sociefi cc,rerciale; (3) îmiianviiid acordvzie in .tiaejrsonal. 
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. 	 . 	 . 

3.. Ate actic produeàtoarc dc veituri aete, care însuanatc depăşcsc eclaialentul a 5.000 de euro pe 
an: 

NOT Ă : 	 . 	 ! 
Se vor declara inciusiv cdc aiaie în străînăiate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garaaţii eiaise îiaIaeiief,ciuI uflui terţ,, bunuri achWilionate în sistem Jeasing şi alte 

aseiaaenea bunuri, dacă  valoarea însuanată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 dc euro 

NOTĂ: 
Sc vor deciara inclusiv pasîvele ivanciare acuauuiate în sinătate. 

	

Creditor 	 Contractatîn anul j 	Scadcut Ia 	 Vaioare 	j 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primie gratuit sau saibveoaate falâ de valoarea de piaţă, diu 
partea unor persoaae, organizaţii,, societăţi coiaerciaie, regii autonozaie,, cornpanii/societăţi naţionale sau 
instituţii pnblice roniâneşii sau străine, ÎItCItaSiV burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieii, altele decât 
cele ale angajatorului, * căror valo*re indivîdualà depăşeşte 501) de euro 

	

nea realizat ienitul 	
Su1ttui; 	ServiCIuI prestat/Obiectul 	Vcnitnl aiiia! 

. 	 nunaele *ulrcsa 	 eucratnr de venit 	 .îiaeasat 

i.l. Tiiular 

12.. Soţ/soţie 

13.. Copîi 

exce eazi de la.decarare cr şi rakiie z 	epzzzîte da rudelor de grcdv1 Işi al J]-e 
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--- 

VH. Venituri ale .decaraiatuh2i şi ale meinbrilor si de famiiie, realizate în ailtianul an fascal încheiat 

(potrivit art. 61 din Legea nr. 227./015 privind Codul fiscal, cu modificriie şi conipletările ulterioare) 

NOTĂ : 	
: 	 . 	 . .. 	 .. 

Se vor dedara indusîv veniturile provenite din străinătale. 

Cane a realazat venatui T  arsa veiiitului: 
. aaianele, adresa 

Serviciul prestatOiieetuI 
geiaerator de eiait 	. 

Venitul anu1 
ncaat 

1. Venitin-i ain saarii  

[.1.. Titular  

12. Soţ/soţie  

13.. Copia  

2 Venituri din activit ţi independente  

2- 1 - T-itular  

22. Soţ/soţie  

3 Veailuri din cedanajIoin ţei hatinuior  

3.1.Titular  

32.. Soţ/soţie  

4 Venituri din iaves1 ţii  

4.1..Titular  

42. Soţ/soţie  

5 Venituri diapensii  

5-1 - Titular 	4 

52. Soţ/soţie 	 7/ P  /6 

6. Veni(ani din activitéli zgiicGe . ... 	 . 



Ciiie a realizat venitul Snrsa veuitului: 
ume. adresa 

Serviciiţl prestut/oliectnl 
. geuerator de veuit 

Venitui auual 
încasat 

7. Vîri din 	şi diijoc&ri de noroc 

71Titar 	. 

71. Sosie  

7.3.Copii  

& Veitui din aIe sa-se 

8 	Titar 	 r_2 

8.2. So!soe  

\\• 
8.3. Copi ______________________ 

Prezeata declaraţie constituie act public şi răspuad potrivit Iegii peuale pentru inexactitatea sau 
caracterul încoiaplet al datelor ineu ţiouate. 

Data ceiu1etaii 
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7 
de

/ 	
ia 

€NP 	/f2/2 /3/doiaiuJ 
il2) 	 p7- 

cuuoscnd prevederiie art. 326•din Codul peuai 

aviad f.uaicţia 
7 	t 

(772 ci 6 

fasulîu .declaraţii, decIar pe ;propria r ăspundere: 

-.. 

1. Asociat sau aeiouar Ia secieta comerciàIe,conpaiiiisocat ăţa naţaonaIe, iustituţii de credtt, grapuri de 
interes econoanc, precuaia şa aneau1rn în asociaii,, fnnaia sau aiteorganiza ţii neguvernaiueutale 

Nr.. de pări 	Valoarea totală  a 
.. 	 Ca1tatea dnu 	socia1e sau : păţi1or sociale - deaaunatrea ş•a •adrcsa - 	 . 	 . 	. 	. 	. 	. de actiuna 	s/sau a actiunalor 

- 1 

.2..'Cilitatéa 	d 	nae 	 ..ocieti4i10r conierciaie, 
aegii1or auioaiome, 1e cpanii1or/aocietii1or na iea1e 1e iaastitu ţiilor e cadît, aie grupaarllor de interes 

___ ____ 	• 

Valoarea beaaefacaaior 

•:••• 	. 	......• 
	••.••.••.• 

-,/ 

4. Calitat de •anena6ruîn Oaaaide de coiduce admirare şi .controi, Tetrlbuite sau ueretribuite, 
dejteîncadrul 	 - 	- - 

4L F/2V  

5. Coaatracte, iaclusiv cele deasisteul ă  juiidi ă, consultanţă  jaaridică, conuItanţă  şi civile, oblinute ori afla(e 

ia derulare îia tainpul caercat ării fuic ţnlor, uaaaadatelor 	euor b1ace fiaaauate de Ii hugetaa de 

	

.tat loeal şi dua fouduri extcrnc on încheaale cu iociet ă1a coanerci c 	ata1 dc itst u uiide tatu1 estc 

-- 	 - -- -- 	- 	- -- 	- 
5. Bic :ja.an 	 Liiiiga 	1ara ţ z; jUa 	Durti :Vâmza 



: cc1ii 	T 	• 	cj . . 
•- 
- . 

Prin nide de gradid Ise îaiţelege păiinţi pe Iinie ascendentă  şi copii pe lînie descendentă. 
2) Se vor declara numele, denu,nîrea şi adresa l,euefician1ui de coniract unde, prin calitatea eţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradui 1 obţin coniracte, aşa cuin sunt definite ia punctui 5.. Nu se declară  contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni ia care dedarantul împreună  cu soţuitsoţia şi rudele de gradul i deţin inai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, iadiferent de inodul de dobndire a .ac ţiunilor. 

Prezenta leclaraţie consiitaiie aci public şi răspuisd polriii gii pessle pentrn inexactitatea san 
caiicterul incoanpletal datelor nonte. 

Daia conspletării 

	+.__ 
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