
DECLARA IE DE A VERE 

Subsemnata., / , . ,;;:;p I N Hoi;rHiu l UetAN, având funcia de 5U 8 PR & FEC T , la Institutia Prefectului 

Judetul Sibiu, CNP ,t8ffi?Z ,, pa _ domiciliat în_-== ~~~!iil!il!iiill ~ 

cunoscând prevederi_le art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraii , declar pe propria rspundere c împreun cu familia* 1) 

dein urmtoarele: 

I. Bunuri imobile 
1. Terenuri 
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ri. 

Adresa sau 
Categoria*) Anul 

zona dobândirii s ' ;, ' , I f::,1 V ~- ....,.">Q/4 

Suprafaa 
Cota- Modul de 

Titularul*2) parte dobândire 

lf Cf,5 1/ 1 V-d f;Oj +,J -::,T/r: -

*) Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan ; (4) luciu de ap; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dac  

se afl în circuitul civil. 

2. Cldiri 
NOT: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ri. 

Adresa sau 
Categoria*) Anul 

Suprafaa 
Cota- Modul de Titularul*2) zona dobândirii parte dobândire 

S/ 3/u J ,<.Ollf //1 V-ci _,·.::,; -t f-:; [ 11:· . 

I 

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) ca s de vacan; (4) s paii comerciale /de producie. 
*I) Prin familie se în e le ge soul/soia i copiii aflai în întreiner ea acestora. 
*2) La "Titular" se menione az, în cazul bunurilor proprii , numel e proprietarului (titul arul , soul / soia, copilul), iar în cazul 
bunurilor în coproprietate, cota-parte i numele coproprietarilor. 

II. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maini agricole, alupe, iahturi i alte mijloace de transport care sunt supuse 

,~ .. . . I .. mmatncu aru, potnv,t eg11 
Natura Marca Nr. buci Anul de fabricatie Modul de dobândire 
---·--·--..., 

/ 

/ 
(_ ____ . 

2. Bunuri sub form de metale preioase, bijuterii, obiecte de art i de cult, colecii de art si numismatic, obiecte care 
fac parte din patrimoniul cultural naional sau universal, a cror valoare însumat depete 5.000 Euro 
NOT: Se vor meniona toate bunurile aflate în proprietate , indiferent dac ele se a fl  sau nu pe teritoriul Români e i la momentul 
declar rii. 

Descriere marc Anul dobândirii Valoarea estimat 
---·· ) 

/ 

(_ _ 

III B unun mo , e, a cror valoare depete 3.0 O de euro b"I o ' b f iecare, s1 unun ,mo , e mstrama e m u ,me e b'l ~ t ~ lt' I 12 luni 
Natura bunului 

Data înstrinrii 
Persoana ctre care 

Forma înstrinrii Valoarea 
înstrinat s-a înstrinat 

-·~ ,. 
,/ 

., 

( _ 



IV. Active financiare 

1. Conturi i depozite bancare , fonduri de investiii, forme echivalente de economisire i investite, inclusiv carduri de 
credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora depete 5.000 de euro 
NOT: Se vor declara inclusiv cele aflate în banei sau instituii financiare din strintate. 
Instituia care administreaz i adresa 

Tipul*) Valuta Deschis în anul 
Sold/ 

ace~teia valoare la zi 

·--; 

/ 
L.- ~··· 

*) Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fonduri de 
investiii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal 
anterior). 

2. Plasamente, investiii directe i împrumuturi acordate, dac valoarea de pia însumat a tuturor acestora depete 
5.000 Euro 
NOT S d I 1 . . '"l ..  ·1 ' .  e vor ec ara mc ustv mvestt II e 1 part1c1p: n e m str m tate. 

Emitent titlu / societatea în care 
Numr de titluri/ Cota de 

persoana este acionar sau asociat/ Tipul*) 
participare 

Valoarea total la zi 
beneficiar de împrumut 

-------:, 

/ _.--··· 

*) Categoriile indicate sunt: ( l) Hârtii de valoare deinute (titluri de stat, cettificate , obligaiuni); (2) Aciuni sau pri soc tale în 
societ i comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 

•, 
3. Alte active productoare de venituri nete, care însumate depesc echivalentul a 5.000 de euro pe an: 

NOT : Se vor declara inclu siv cele aflate în st rint a te. 

V. Datorii 

Debite, ipoteci, garanii emise în beneficiul unui ter, bunuri achiziionate în sistem leasing i alte asemenea bunuri, dac 
valoarea însumat a tuturor acestora depete 5.000 de euro. 

NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în strintate. 

Creditor 
Contractat Scadent 

Valoare 
în anul la 

Î/El-1~ l u i.119 f-1 ( 1 (J ,_,,) o /ct 2044- _s--2._.:;o,..:)0 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenionate fa de valoarea de pia din partea uno1 
persoane, organizaii, societi comerciale, regii autonome, companii/societi naionale sau instituii publice româneti sa, 
strine, inclusiv burse, credite, garanii, decontri de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a cror valoar , 
individual depete 500 de euro* 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul prestat/ Obiectul Venitul anual încasat 
Nume, adres generator de venit 

1.1. Titular ···---... 
I 

1.2. So/soie 

1.3. Copii ( 
- ---· 

*) Se exce ptea z de la declarare cadourile i trataiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I i al II-iea. 

VII. Venituri ale declarantului i ale membrilor si de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit!!.! 
·" -- • ,.,.,.,. .... <:'71 noo~ nrivinrl Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare) 



NOT: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strintate. 

Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/ Obiectul 
Venitul anual încasat 

Nume, adres 2:enerator de venit 
1. Venituri din salarii 
1.1. Titular 

1.2. So /s oie 

iv/A fi/,/ c/v i? I Nf'J. !JlPS 5 t:Cf'2t ·TJCJi2 .50 ,{r,;i: ·r .5 

1.3. Copii 

2. Venituri din activiti independente 
2.1. Titular 

crrl 0[ llV ..::,o~7vZ t1 4,;..:;c,qr .)..':,ooo 

2.2. So/soie 

3. Venituri din cedarea folosinei bunurilor 
3. I. Titular 

3 .2. So/soie 

4. Venituri din investiii 
4.1. Titular 

4.2. So /s oie 

5. Venituri din pensii 
5.1. Titular 

5.2. So/soie •; 

6. Venituri activiti a2:ricole 
6.1. Titular 

6.2. So/so ie 

7. Venituri din premii i din jocuri de noroc 
7. I . Titular 

7 .2. So/soie 

7.3 . Copii 

8. Venituri din alte surse 
8.1. Titular 

8.2. So/soie 

8.3. Copii 

Prezenta declarajie constituie act public i râspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelo 
menjionate. 

Data completrii: 


