
VI DElE. Jud . 

DECLARA ŢIE DE AVERE 

C 

• 
cunoscâm: prevedCl"ile a,'1. 292 d in Codul penal privind fa sul În declaraţ i i, declar pe proprie răspundere 
că împreun ă cu fa mi lia l) dC\În urmă toare l e: 

*1) Prin fami lie se înţel ege sOllrl/soţia şi copiii aflaţ i în întretinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cek unate în alte ţări . 

Adresa sau zona Catcguda* 
Anul 

dobândirii 

1 rt\1A.lJ~ ~, (, lt1 7iJ)L( / 
, vJ.\A./!JJ..J ti ~ Mllr 

, 

Suprafaţa 
Cota-
parte 

3'rt: /M..'- '/l 

Modul de 
Ti~larul' > 1\ dobândire 

'111. ,n J, 
, ' -o.ţ 1 1t:~~ ·::; % 

-

/t 
~, 

* Categoriile indicate SUllt : ( 1) ugricol; (2) fores tier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categori i de terenuri 
extravilane, dacă se a flă în c ircuitu l civi l. 

*2) La "Titular" se men l,ollea/.[" în cazul bunurilor proprii , numele proprietarului (titularul, soţul /soţia , copilul), 
iar în cazul bunurilor În copropric'tate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NO TĂ : 
Se vor dec lara inclusi \ cele unate În alte ţări . 

Adresa sau zona Categoria * 
Anul 

• 

Cota-

1 

Modul de 
dobândire 

Titularue> 



* Categoriill' indicate SU ll l: (II apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie, 

*2) La "Titular" se men \ionca;{l. În cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copi lul), 
iar în cazul bunuri lor În copropricwte, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

II. Bunuri mobile 
1. Autovchicule/aut otur b nlc, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse ÎllJlHllr'icuJ:l ri i, potrivit legii 

Natura , I arca NI'. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire 

FJ~~ Ip ~ J ~O~ 1 111'''.h~ 
1 

tP.o.l.l &.LI J..f fi2M 0,,(1./ I oW/1 (J//;~/wuf 
I 

2. BUlluri sub 1'01'111:1 d(' metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă ş i de cult, colecţii de artă ş i 

numismatieă, obiecte ,'a l'e fac' pat'te din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
Însumată depăşeşte 5.000 li" , 'U I'U 

N OTĂ: 
Se 1'01' mcn\Îona tOalc' bunuril e aflate În proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la moment ul declară r i i , 

Uescricrc sumar:, Anul dobândirii Valoarea estimată 

'-

) 
/ 

/ 
<. 

nI. Bunuri llI obiil', " "'II 'U I' valoare depăşeş te 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile Înstrăinate În 
ultimele 12 IUlli 

Natu ra bunului Oala Persoana către care s-a Forma 
Valoarea 

înstl'ăinat ÎIiS lI"il in ă rii înstrăinat Înstrăinării 

î 
/ 

( 
L 

• 



IV. Ac tive tinanciarc 

1. Co ntuI"i şi depozik b:1J1Care, fonduri de investiţii, forme echivalente de economlSlre şi investire, 
inclusiv ca" du rile de cred it , d",';' valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NO rĂ : 
Se \ or <11:"", ,.,. inclusi \ c~k: clilate În bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

Insti tutia care adminis t rcad 
Tipul* Valuta Deschis În anul Sold/valoare la zi 

si adr~sa acesteia 

) 

( 
'-... 

'Cutegoriile indicate .\/t//I. ( 1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente: (3) fo nduri de illl'estilii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (le vor declara c,'" ,,/..,.ente anuluifiscal anteriOl). 

2. Plasamente, invcsli (i i di recte şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă Însumată a tuturor 
acestOJ'a dcp :lşeşlc 5.000 d c euro 

NOTĂ: 
Se \ '01" declara inclus i \ i 11\ '''i ti\i ile şi participările În străi nătate. 

Emitent ti tlu/societatea Îll ("11 ' (, persoana este 
Tipul* 

Număr de titluri! 
Valoarea totală la zi 

acţi on:lJ' sau asociatlbendÎl"i:.r· de Împrumut cota de participare 

-
~ 
/ 

V 
( 

*C(/(egorii/c indicC/le 1/1111: (1) hârtii de valoare de{inute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
ac{iuni sOIl/}(;rli sociale În .\lie iel<;(i comerciale: (3) Împrumuturi acordale În nume personal. 
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3. Alte active prod ud toa re de venituri ncte, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

an: _ ~/ . .. 

:::::: : ::: :::::::: :::: ::~ ::::::: : : ::.: : ::: ::::::::::: : : :: :::::: :~::: :::~::: : :~: :: :~ :::::.: ::::::::: :::::::: :::: ::: :::: ::: : :::::~ .. 
NO TĂ: 
Se V01" <kclara inclusiv cd~ aflate În străinătate . 

V. Daturii 
Debi te, ipotcci, gara n ţi i emise În beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate În sistem leasing şi alte 

asemen ea bunuri , dacă va lu :l l'ca Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv p:lsivele financiare acumulate În străinătate. 

Creditor Contractat în annl Scadent la Valoare 

) 
/ 

( 

VI. Cadouri, servici i ,au avantaje primite gratuit sa'u subvenţionate faţă de valo.1rea de piaţă, din 
partea unOl' persoane, org : dlizaţii, so cietăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
institu ţii publice româneşti ,au străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatol"u lui, a că!" .'" valoarc individuală depăşeşte 500 de euro* 

Cinc a I'ca lizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual 
numele, adresa "'enerator de venit Încasat 

1.1. Titular 

1"\ 
1.2. SoVsoţie ) 

V 
1.). Copi i / 

! -

'SI! I!XCl!plelCcI de la declarare codourile şi Ira/afiile uzuale primile din par/ea rudelor de gradul 1 şi al II,lea 
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VII. Venituri ale decJarantului ~i ale membrilor săi de familie , realizate În ultimul an fiscal Încheiat 
(potrivit a l'!. -'1 din Legea nr. 571 /2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NO IA 
Se \ or ,kclara inclusiv veniturile provenite din străinătate . 

Cine II I'calizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual 
numele, adresa generator de venit Încasat 

1. Venituri din salarii • 
1.1. '1 ilulm &J bUl YJI'lI{ /?f}f'1 tfJH If ()1'Ij..,~ ~g ~jţ J 

Se... . S'PI'rJrU/ ( -...fI<.L d!-e ~ 
1.2. So\/S\l\i e I v:sO G Uf ,,, v,:, VA VIe.( , ~0A:t-'1 

I~S. .fJ'.~ Vj',:,ui:/ xl};: df /JlljA~ , ~~J->~~f 
1.3. Copii l ' ., "' ~ . 

II -1: 
c; ~ '-fU 

" ~ '.,... , , .. • A-r-~A 

I'~'!f~ Pio iIt? It'" , " ~, '(( '3,,'Ţ '1.5 , 
2. Venituri din activităli independente 

f . ~ . 

7. 1. T ilular 

'\ 
2.2. SO\'sll\ic' / 

/ 
3. VeJlituri din cetlareajolosinlei bunurilor / 
3.1. '1Ilu iar / 

3.2. S'lţ!so\i" 

.f. VeJlituri tiin im'eslilii I 
4.1. Tilu lar / 

/ 
4.2. Soţ!so\i~ / 

/ 
5. VeJlituri din pensii / 
5.1 . Tilu lar / 

/ 
5.2. SO\/so li" I 

6. Ve llituri din ({('tivităli agricole 

6. 1. '1 ilulur 

6.2. So \/so\ ie I 
L. 
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Cine a rcalizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Venitul anual 

Nume, adresa generator de venit Încasat 
7. Veni/uri din premii şi din jocuri de noroc 

7. 1. Titular - - -... 
) 

7.2. SO\I,o\i<: / 
./ 

/ 
7.3. Copii ~ 

8. Veni/uri din "lie surse 

8.1. Titular r '" ) 
8.2. So\fso\ie / 

/ 
8.3. Copii ( 

Prezenta dcclnraţi e constituic act public şi răspund potrivit legii pcnale pentru inexactitatea sau 
caral·tcru l incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnătura 

........... Mp .... : ... 
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