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DECLARAŢIE CU PRIVIRE LA VENITURI Şl PROPRIETATE
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Subsemnatul/Subsemnata,
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(numele, prenumele, numărul de identificare)

ţn cadrul
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din data de
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. . ales/numit Drin
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(tipul şi numărul aclului)

declar pe proprie răsnundere c-a Tmnmimă щ soţia/soţul

_______________________________ L__
(numele, prenumele, numărul de identificare)

C g jp v ţ

vn O y - o C

.

Va .

O am,

(numele, prenumele, anul naşterii, numărul de identificare)

şi persoanele aflate la întreţinerea mea

__________________ __________________ _________ ________________
(numele, prenumele, anul naşterii, numărul de identificare)

am următoarele venituri realizate începînd cu Q i . o l Z о KJ -__________şi pînă la
şi următoarele proprietâţi deţinute la momentul declarării:
I. VENITURI
N otă: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
Cine a realizat venitul

Sursa venitului

Serviciul prestat/
Venitul încasat
obiectul generator de venit

1. Venitul obţinut la locul de muncă de bază
1.1. Titular
y o V f:1
1.2. Soţ/soţie
1 -3. Copii
1.4. Persoane aflate la întrejlnere
2. Venitul obţinut din activitatea didactică
1.1. Titular
1.2. Soţ/soţie
1.3. Copii
3. Venitul obţinut din activitatea ştiinţifică şf de creaţie
1.1. Titular
1.2. Soţ/soţie
1.3. Copii
4. Venitul obţinut din depuneri la instituţiile financiare, inclusiv la cele de peste hotare
1.1. Titular
1.2. Soţ/soţie
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1.3. Copii

-------------------------------------- -------------------

-----------------------*

A

5. Venitul obtinut din activitatea de reprezentunt «I «tatulul în societăţile comerciaie
_\

1.1. Titular ------ ----------------------------------------------------

1.2. S o t / s o t ie ---------------------------------- — — —— ----------------------------------------------------- -----------------------------к
•j
1.3. Copii

V--------------------------------------------------------'ч'1.

6. Venitul obţinut din donaţii şi moşteniri
1.1. I ItUldl
""

1.2. Sot/sotie ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 3 Hnnii

------------------— ---------------------------------------------.-----— -------------------- -------- --------------------------

1.4. Persoane aflate la Tntretinere............................. ............................................................................... .................. .........
7. Venitul obţinut din înstrăinarea sau deţinerea valoriior mobiliare şi a cotei-părţi Tn capitalul social al
societăţilor comerciaie
;
1.1 Titular ._
1 .2 .Soţ/sotie

•*.

;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .

1.3. Copii ---------------------------------------------------------------------— —— ______________________ ___________ ___
1.4. Persoane aflate la Tntretinere t ............................................... ....... ....... ................................. ...... ....
8. Venitul obţinut din înstrăinarea bunuriior mobile sau imobile
1.1. Titular ------------------------------------------------------------------------------------------------ — — — — —
1.2. Soţ/soţie*.-------------------------------—— ---------- ------------------------- .----

------ ------- —

. __ ____________________ __

1.3. Copii J------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —— ------- -— — --------»

9. Venitul obţinut din alte suree legale (pensii, burse, indemnizaţii, premii etc.)
1.1. Titular
Ъ Х ю оо Кзи
1.2. Soţ/so{ie

4

1.3. Copii
1.4. Persoane aflate la Tntretinere
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II.

*

BUNURIIMOBILE

•%

1. Terenuri
Notă:.S&vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
Nr.#
cadastral/
localitatea

Categoria*

Anul
dobTndirii

Suprafaţa

Cota-parte

Titularul

Modul de
dobtndire

Valoarea
cadastrală

----------- = = -

---------' s ....

.. -------

*
Categoriile indicate sfnt: (1) agricol; (2) forestier, (3) intravilan; (4) extravilan; (5) alte categorii de terenuri care se
află în circuitul civil.
2. Clădiri
Notă: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
Adresa

Categoria*

Anul
dobTndirii

m

Suprafaţa

r

V

Cota-parte

Actul care
certifică
provenienţa
proprietăţil

Titularul

Ч о З Ш Й , c©*.Vi.

UO

-

Valoarea
cadastrală

o<o3 m

|

Ь50 coo

—

ocwI ji.

•wi.v(-Z45"

<504.(9-3

*
Categoriile indicate sfnt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) vilă; (4) spaţiu comercial/de producţie; (5) garaj;
(6) altă avere imobilă.
~
III. BUNURI MOBILE
Autoturisme, camioane, remorci, vehicule motorizate, maşini agricole, mljloace de transport naval, aerian
....... . .............
şi alte mijloace de transport care, sfnt supuse înmatriculării potrivit legii
lipul,
modelul

Anul de
fabricate

nliodul de
dobTndlre

Anul
Valoarea (tn lei)
Locul
dobTndirii conform documentului Tnregistrării
care certifică
provenienţa
proprietăţiL

0_ Wv

5V)0O O
А<Ш

Wk W

Mr. de
Tnregistrare

Titularul

Ка

U

IV. ACTIVE FINANCIARE
1. Conturi bancare, fondurl de investlţll, forme echlvalente de economisire §i Investlre
Notă: Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
Denumirea institute) care
admlnlstrează şi adresa acesteia

Tipul*
-W»

—

Suma, valuta Deschis Tn anul

Kb>0 0 0 ^ ;

2 -0 0 S’

гоки

DobTnda/
Dividendul

Titularul

L

{osl
1/

* Categoriile indicate slnt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card, men\ionind tipul acestuia); (2) deoozit
bancar sau echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare.
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2.
Plasamente, obligaţiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiţii directe în monedă naţională
sau în valută străină
Emitent titlu/ societatea în care persoana
este acţionar, fondator sau asociat/
beneficiar de Tmprumut
-----—-- 1 —
—
--- —■
, . ■■—----

Numărul de titluri/
cota de participare

Tipul*

-- --

Dobînda

--------------------

*
Categoriile indicate sînt: (1) hîrtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaiiuni); (2) acţiuni sau părţi
sociale în societăii comerciale; (3) cecuri; (4) cambii; (5) certificate de împrumut; (6) alte forme de investiţii directe.
3. Alte documente care incorporează drepturi patrimoniale
Notă: Se vor deciara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. COTA-PARTE ÎN CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETĂŢILOR COMERCIALE
Denumirea
întreprinderii

Sediul, adresa
juridică

Valoarea de
cumpărare

Tipul de
activitate

Cota de
participare

Tltularul

v.

—

—

'

"

'—

-

VI. DATORII
Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garanţii emise în beneficiuUinor terţi, Tmprumuturi şi credite
Notă: Se vor deciara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

-Credtter-

ContractatTn anuT

Scadent la

____

Rata doblnzii

Suma iniţială

Valuta

Debitor

Prezenta declaraţie constituie act public şi râspund potrivit legii pentru inexactitatea sa^ /fcaracterul incomplet al
datelor menţionate.
Data completării 0 4 .

Semnătura

.egile Republicii Moldova
1264/19.07.2002 Lege privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii persoanelor cu funcţil de demnitate publică,
udecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere //M onitorul Oficial 124-125/991,
15. 09.2002
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