
DECLARATIE DE AVERE 

Je<04,- 	, avănd funeţia 
de 	P..,i Ă2 	r-1 (1 C 	la 

	
de Munca Bucuresti 

CNP 	 , domiciliul 

cunosc.9nd prevedmile art. 292 din Codul penal privind falsd'in declaralli, declar pe proprie r ăspundere 
• eă  Impteună  cu familia" defin următoarele: I 

1 
*1) Prin familie se Infelege soţulisolia şi copii aflati 1n 1ntretinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 	 • 

, 
1. Terenuri 

' NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n alte ţări. 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă ; (5) alte eategorli de terenuri 
Maravilane, dacă  se află  1n circuitul civil. 

*2) La "Titular" se menfiunează, n 	zazul bunarilor propri ţăărnele proprietaruhn (titulanksoful/sofia, - copilul), 
iat 1n cazul bunurilor 1n coproprietate, cota-parte şi numele copraprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n alte f ări. 



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) casă  de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 

producţie. 
*2) La "Titular" se menţionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soMVso ţia, copilul), 

iar in cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

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

care sunt supuse Inmatricul ărkl, potrivit legil 

2. Bunuri sub formă  de metale pretioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colectii de art ă  şi 

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a c ăror valoare 

insumată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOTA: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate 1n proprietate, indiferent dac ă  ele se află  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declar ării. 

IIL Bunuri mobHe, a c ăror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile 1nstrăbtate in 

ultimele 12 luni 

/ 	  



IV. Active financiare 

1. Conturi si depozite bancare, fonduri de investipi, forme echivalente de economisire si investire, 

inclusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea insumată  a tuturor acestora depăseste 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n b ănci sau instituţii financiare din străinătate. 

*Categoriile 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 anului fiscal anterior). 

2. Plasamente, iztvestiţii directe si Imprumuturi acordate, dacă  valoarea de piată  insumată  a tuturor 

acestora depăseste 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările 1n străinătate. 

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 

acţiuni sau părţ i sociale in societăţi comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal. 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care insumate dep ăsesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

an: 

	 .77ş 	
e.747 	 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garantii enkse in beneficiul unui ter ţ, bunuri achizitionate în sistem leasing si alte 

asemenea bunuri, dacă  valoarea insumată  a tuturor acestora dep ăseste 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate 1n str ăinătate. 

VL Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuk sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă, din 

partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societ ăti nationale sau 

institujii publice românesti sau stră ine, inclusiv burse, credite, garanjii, decont ări de cheltuieli, altele decat 

cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală  depăseste 500 de euro* 

1.1. Titular 

1.2. SoPsofie 

1.3. Copii 

*Se excepteagt de la declarare cadourile şi trataIiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea 
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VIL Venituri ale deelarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate 1n ultimu1 an tiscal Ineheiat 

(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiseaL ell modificările şi completărne ulterioare) 

NOTA: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

1.  1,  ertuuri UIII.m.uur.. 

Q.API-N‘c ti, 3 i c3/9 &L4 
1.1. Titular 	iliv (nortţo  I ţ 'is-G 1 t. F3c.A eUPL:f 7 1 

1.2. SoI/soţie Avywocej0  cşe- II in PM ktsşiiirt97 gkt-nIcil 76: 65:6"-'ş  
1111-W tft‘f  J,19-(jş-ĂWSQ., 

1.3. Copii 

I T7. 	dh, nrfivitati irlIIPT,P1Idente 

I. Titular 

3. Venitufl alit ceaareaJvtuflflI er uununt..,  

3.1. Titular -^ 

3.2. SoPsolie  .., 

77 
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Titular 

17.3. 

Titular 

Prezenta dedaraţie constituie act public si răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor mentionate. 

Data completării Semnăt a 

6 


