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DECLARAŢIE DE AVERE
subsemnatul/S.gEFEET#'
domiciliat în
vind falsul în declaraţii, declar pe propria
cunoscând prevederi le art. 326 din Codul penal pri

rãspundere cã împreunã cu familiaL) deţin urmãtoarele
1. Bunuri imobile

1.Terenuri
NOTA:

i

fiateîn alte ţãri

Se vor declara inclusna 'v Ce e aCategoria.

Anuldot)ândirii

Adresa sau zo:..suRbllA

Suprafaţa

Modl'' dedobândire_`-u,Ţ'.iYJjt'n=

Cota-parte

JIT7o/Aeo /cjA\

'2!4 22

Ţ2Cxjr1

Titularu|2)

t1
1

iiii_
* Categoriile indicate sunt: (1

) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apã; (5) alte
categorii de terenuri extravilane, dacã se aflã în circuitul civil
E2.Clãdiri
NOTÃ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţãri.
Adresa sau zona

7=^Uzj=/

Categorie.

/

Anul

Suprafaţa

dobândirii

Cota-parte

50, 09

Ãfs.T

//,_

.

Modlil de

dobândire

Titularui2)

hJJ „Pof f i

'l`Z YU,,C-'U,,
_

l/uolrl[^c;mAK,
Z

1

Categoriile jndicate sunt: (1) apartament; (2) casã de locuit; (3) casã de vacanţã; (4) spaţii
comerciale/de producţie.
1)Prin familie se înţelege soţul/soţia ºi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
2)La "Titular" se menţioneazã, în cazul bunurilor propril, numele

proprietarului

(titularul,

soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprletate, cota-parte ºi numele coproprietarilor.
11. Bunuri mobile

1.Autovehicule/autoturisme,

tractoare,

maºini

transport care sunt supuse înmatrjcu lãrii,
Natura

NffroTUR|c5r{
^I_`:Tr.Jl

;.r-,,

Marca

J)^Cl ^ /:310

f - ,_ . -€ ^ _r I _r, _' ,

agricole,

ºalupe,

iahturi

ºi

alte

mijloace de

potrivit legii
Nr. de bucãţi

/.

'/.

Anul de fabricaţie

',99 ? ˆ,JOo 1

Modul de dobândire

cA m Ao~ /e

C u` ,\i ^. ',.>.:',1 -`

2.Bunuri sub formãnumismaticã,obiecvaloareînsumatãd de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artã ºi de cult, colecţii de artã ºitecarefacpartedinpatrimoniulculturalnaţionalsauuniversal,acãrorepãºeºte5.000deeuro

NOTA:

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacã ele se aflã sau nu pe
teritoriul României la momentul declarãrii.
Descriere sumarã,

Anul dobâDdffli

Valoerea estimjptã

111. Bunuri mobile, a cãror valoare depãºeºte 3.000 de euro fiecare, ºi bunuri imobile înstrãinate
în ultimele 12 luni

Persoana cãtre care s-a

D t instrainarii
l)ata
-tãinãrii

Natura bunului
'nstrãlnat ,

Valoarea

Forma înstrãinãrii

-,(,

înstrãinat

-(,

IV. Active financlare
1.Conturi ºi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire ºi investire,

inclusiv cardurile de credit, dacã valoarea însumatã a tiituror acestora depãºeºte 5.000 de eim
NU'A:

i

aflate în bãnci sau instituţii financiare din strãinãtate.

Se vor declara inclusiv ce e:instituţ.iacareadministreazãºi adresa aceste'ia

va,uta

Tipu'.

l

Descms inanu'

Sold/valoare la zi

tiiiiiiiiiiiiil--

1

ˆ

card).

alteanterior).ãvaloareadepiaţãînsumatãa
(2)saudepozit
bancar sau
* Categoriile indicate sunt: (1) cont curentechivalente;(3)fondurideinvestiţi sausistemecuacumulare(sevordeclaracele2.Plasamente,investiţi directeºiîmpru sau echivaechivalenteaferenteanmuturiacolente (inc u,inclusivfuluifiscalrdate,dacS'V'onduriprivate de pensii
1

tuturor acestora depãºeºte 5.000 de euro
NOTA.
ãinãtate.
Se vor declara inclusiv investiţiile ºiiEmitenttitlu/societateaîncarepersoana participãrile în strTipur
Nr. de titluri / Cota de

este acţionar s.au asociat/beneficiar de
lmprumut,'

Valoarea totalã la zi

pamcipare
1
1

1

lr

<

* Categoriile indicate sunt: (i) hâ(2)acţiunisaupãrţisocialeînsocie3.Alteactiveproducãtoaredevenitrtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni),tãţicomerciale;(3)împrumuturiacordateînnumepersonal.urinete,careînsumatedepãºescechivalentula5.000deeuro

Pe an:

NOTÃ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în strãinãtate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing ºi alte

asemenea bunuri, dacã valoarea însumatã a tuturor acestora depãºeºte 5.000 de euro
NOTÃ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumu ate în strãinãtate.

Creditort2€ifF€sF */Ţ3Aî-ltiŢ.

Contractat În anul

7f\. ,C`

`

Scadent la
r>. . ) ..` `

Valoare

|

6Ţoc)oo G,

'11

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţã de valoarea de piaţã din
partea unor persoane, organizaţ.ii, societãţi comerciale, regii autonome, companii/so€ietãţi
naţionale sau instituţii publice româneºti sau strãine, inclusiv burse,credite,
decontãri de
cheltuieli, altele decât ce e ale angajatorului, a cãror valoare individualã depãºeºte 500 de euro*Venitulanualîncasat
Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,

adresa

Serviciul prestat/Obiectul

generator de venit

1.1. Tltular

1.2. Soţ/soţie
!1.3. COp"

* Se excepteazã de
ºi al lI-lea.

la declarare cadourile ºj trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1

VII. Venituri ale declarantului ºi ab membrilor sãi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. :ÎZ±|Zg|C±| privind SggELjºEal, cu modificãrile ºi completãrile

ulter!oare)
NOTA:

ite din strãinãtate.

Se vor declara inclusiv veniturile

Sewiciul prestat/Obiectul

Siirsa venituliii: numele,

ane a realizat venitul

Venitul anual încasat

generator de venlt

adresa

1. Veniturl din salarii1.1.Titular
.1

C l.' `

iiFi.jiJ_ , ! r. P /` i _iTjj, Â
vr....:'.F^ -i -_±_1.2r`SoysoţieivoiHEfi`Ej)` 1 FJi=J!,.!„`=.',^-ŢJ`````,r`r-! `=-_:.+,`:Li.'.._``)_ 1
TFi _+r._: :_:
11.3. COp12.Venit 11 ˆ d'

lln

Lndente

ctivitãţi indepe

/

1

3CP ,

'na

.2.1. Titulari22Soţ/soţie
1
1
1

11
1

` .

en uri

ˆ bunurilor

ince area oosinei

,

1

`3.1. Titular

ullllllllllllllllllll1

!

4. Venituri din investiţii4.1.Titular
11
1
1

4.2. Soţ/soţle

1

15. Venituri din pensii
i5.1. Titular
1

5.2. Soţ/soţie
6. Venituri din activitãţi agrico

e

6.1. Titular

Soţ/soţle
17. Venlturi din premii ºi din jocuri de noroc
1. Titular

'7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Soţ/9*
..r_

. , :i_ .,..

.._.,...,''`_{.' Î^

8.3. Copii

ˆ=.--..

r'`l . . -_y _.-. rj

TÃ= ' _ C:~ ^ /_ AJ !

T/Cf'/ţ7F-`
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Prezenta declaraţie constituie act public ºi rãspund potrivit legii pena
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completãrii

2 &00 H ^
pentru inexactitatea sau

