
Anexa 1 — Legea nr.176/2010 

DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	  având functia 
de  	rk,` 	(2_  	la 	 tr, 	_  
CNP 	 - doinicibul  Q.1-11A0   

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul iin declaratii, declar pe proprie r ăspun(Iere 
că  impreună  cu familia l)  detin următoarele: 

*1) Prin familie se inţelege so ţul/soţia şi coptii aflaţi in intreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte 

Adresa sau Zona Categoria* d obandirti 
Anul 

',.e.,,., 

Suprafata Cota- 
 	parte 

1/ 

Modul de 
dobandi  

filNkPIA,,  . 

Titulal l)  rti   

' 	.-#?.  t _  /  (") l L. 	) 
, 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de 
terenuri extravilane, dac ă  se află  în circuitul civil. 

*2) La "Titular" se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, 
opilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietardor. 

2. Clădiri 

N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Adreso sau zona Cate ›oria* Anul 
obândirii   

Cota- 	11,Iodul de Su prata ţa 	 '' ularill12)  
.  a te 	dobândire 

-bk5ţ...) , ( A ) 
(c> AV7)1-' ,  \' 

	
, 	(.. 	'-e 

..:— 

(.1) 
---- 

 ţ 
 

,„„:„,„, 	• 	 ., 

, 

— 

1 



* categoriile indicare sunr: (1) aparramenr; (2) casd de locuit; (3) casr o. "r*liJ,ii;#f;iffi#lfllrtlproducfie.
x2) La "Titular" se men{ioneazd.,in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so{uysofia,

copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte qi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, magini agricole, palupe, iahturi gi alte mijloace de transport

care sunt supuse inmatriculirii, potrivit legiii

2. Bunuri sub forml de metale prefrioase, bijuterii, obiecte de artl qi de cult, colec{ii de arti gi
numismatici, obiecte care fac parte din p:rtrimoniul cultural nafional sau universal, a ciror valloare
insumati depigegte 5.000 de euro

N OTA:
Se vor menliona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dacd ele se afl6 sau nu pe teritoriul

Romdniei la momentul declardrii.

III. Bunuri mobile, a cdror valoare depliqeqte 3.000 de euro fiecare, qi bunuri imobile instriinate in
ultimele 12luni



IV. Active financiare

L. Conturi gi depozite bancare,
inclusiv cardurile de credit. daci valoarea

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in bd

de investifii, forme
a tuturor acestora

sau institufii financiare din

Anexa 1 - Legea nr.l76l20l0

de economisire gi investire,
5.000 de euro

card); (2) depozit bancar sau
sau alte sisteme cude pensii

valoarea de pia{i insumatii a

certfficate,

*Categoriile indicate sunt: (1) cont
echivalente; (3) fonduri de investilii sau
acumulare (se vor declara cele aferente anului

2. Plasamente, investifii directe qi

tuturor acestora depigegte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv investi{iile qi

*Categoriile indicate sunt: (1) hdrtii

rent sau echivalente (incl
i,valente, inclusiv fonduri

ile in strlinitate.

valoare delinute (titluri de
( 3 ) tmprumuturi acordateacliuni sau pd4i sociale tn societdli come personal.

obligaliuni); (2)



3. Alte active producitoare de
pe an:

nete. care insumate

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in str6i

V. Datorii
Debite, ipoteci, garan{ii emise in unui terf, bunuri fionate in sistem leasing gi alte

asemenea bunuri. daci valoareainsumat[ a r acestora depigegte de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financi

VI. Cadouri, servicii sau avantaje
partea unor persoane, organizafii, societiifi
institu{ii publice romAnegti sau striine,
decit cele ale angajatorului, a ciror

*Se excepteazd de la declarare cadourile
lprl

acumulate in strdindtate.

fafi de valoaref de pia{i, din

euro*

mpanii/societifl nafionale sau
decontiri de cheltuieli. altele

gratuit sau
regii autonome,

usiv burse, credite, garan
individuali depiqeqte 500

1.1. Titular

1.3. Copii

trataliile uzuale primite din rudelor de gradul I Si al 11-



Anexa 1 - Legea nr.l76/2010

VII. Venituri ale declarantului qi ale nltembrilor sii de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat
(potrivit art.4l din Legea nr.57112003 privilrd Codul fiscal, cu modificirile qi completirile ulterioare)

NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile proveni

1.3. Copii

.1. Titular



Anexa. 1 -- 1_,egea nri 76/2010 

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nt[rne, adresa ._ 	 _ 

Servidul pre.statiobiectul 
gencrator de venit 

Venitul anual 

i 	inca,a  t 
7. Venituri clin premii ş i din . jocuri de noroc 

7.1. Titular 

---- 
7.2. Soţ/so ţie 

---- 
-- 

- 
7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 

------------ 
8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caraciterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării Semnătura 

 

6 


