


2. Bunuri sub formă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colecţii de artă  ş i 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror 
valoare însumată  depăşeşte 5.000 Euro 

Notă: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate. indiferent dacă  ele se afiă  sau nu pe teritoriul 
României la momentul declarării 

Descriere sumară  Anul dobândirii  Valoarea estimată  

III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3.000 EURO FIECARE, ŞI BUNURI 
IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI 

Natura bunului 
înstrăinat  

Data 
înstrăinării 

Persoana către care s-a 
înstrăinat Forma înstrăinării Valoarea  

" 

— _ ,______ 

,------ ,  .------ 

IV. ACTIVE FINANCIARE 
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, 

investire, inclusiv cardurile de credit, dacă  valoarea 
5.000 Euro 

Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau 
Instituţia care administrează  şi adresa 

acesteia  Tipul " 

..__.__ . 	.. 	....._....., 

Valuta 

...„...,..,..----
Deschis 
în anul Sold / valoare la zi 

' 
________ „____ ---__ 

_ 
.  

— _ ____-____ 

Categornle 	ica e sunContcurent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau 
echivalente; (3) Fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însumată  a 
tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro 

Notă: se vor declara inclusiv investi. iile şi participările 
Emitent titlu / societatea în care persoana 
este acţionar sau asociat / beneficiar de 

împrumut 
Tipul " 

 _ 
Număr de 

titluri/ cota de 
participare 

Valoarea totală  la zi 

— - 

__ -- ‹-- 

2 



* Categoriile indicate sunt: (1) Hârtii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) Actiuni 

sau părti sociale în societăti comerciale; (3) fmprumuturi acordate în nume personal 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 Euro/an 

Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate 

V. DATORII 
Debite, ipoteci, garantii emise în beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing şi 

alte asemenea bunuri,dacă  valoarea însumată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro 

Nota: se vor aectara inc;tusiv NawvclG 11110111,iai c uvu,,,,,,,,,,,  ... ,..• -•• •—___ 

Creditor 
Contractat 

în anul 
Scadent la Valoare 

, 	v 	1 	 x• 

6mtqc/(- e~citm 2t9offiv4 

	

 	£0/4 £03/7 /3/.2gb 	.0/<i 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fată  de valoarea de piată, 

din partea unor persoane, organizatii, societăti comerciale, regii autonome, companii/societăti 

nationale sau institutii publice, româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garantii, 

decontări de cheltuieli sau alte asemenea, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 Euro* 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: 
nume, adresa 

Serviciul prestat / 
obiectul generator de 

venit 
Venitul anual Incasat 

1. Titular — - 

2. Sot / Solie -- 

3. Copii .---  
...,..—....... ....,,,i.„,-Ics ,r-nrilll I cl II 

n * Se exceptează  de la declarare ca ou e ra a e uzu 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal 

încheiat (potrivit art. 41  din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare) 

Nota: se vor uecidrd IIII,IUJIV VGI IILLIWG pi vv..8.4..., ...... •  

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: 
nume,adresa 

Serviciul prestat / 
obiectul generator de 

venit 
Venitul anual încasat 

1.Venituri din salarii 
) .1. Titular 

ZU,k1r-COLI 	Vivitor Nogi'   6---5-(F (1  Pe4Ituo-t 6a4riu )1000 	1Q061 

/1.2. Sot / Sope 
4iick GIVĂitk S'C- 	y',0 	-191) 1 Scr Igrtu 25-  2,  2, 1 	A3 011 

-LimeailA  
, 	1.3. Copii  .;N I 	I 	Aaj 
j/72€2t0r4.Q.  refi€VICIQ ""( 

7- 	1.,„1— c,i.f.. 

. 	. 	U 	/1 	% 

l't 	if—j pisS 	1_1-09' Ăl- (oca (r, ,2 o i 4 	'A oic( 
_ 

• din străinătate 

.3 




