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1

DECLARÄŢłE ĐE AuERE

Subsemnatul/Sub

falsulÎndeclaraţĺi,
l. Bunuriimolriĺe
1' TeřeRĺIÍi

NoTĂ:
Se vor declaľa ĺnclusiv cele aflate jn alte ţări
Adľesa

Categorian

sau zona

Suprafaţa

Anul
dobândirii

Gota-

Modulde

Tĺiularul*2)

dobandĺre

de terenuri
Categoriile indicate sunĺ (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categoriĺ
extravilane, dacă se aflä încircuitul civil.
2. Clădĺri
*

NoTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate îĺialte ţäri
Adľesa
sau

Categorian

Anul
dobândiľii

suprafaţa

Cota-

Modulde

parte

dobandire

Titulaľul-2)

zona

(:---

*

-

-*!-----

(a) spaţii comerciale/de
Categoľiile inđlcatesunĺ (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casä de väcanţă;

producţie.

l.t; ľ'iń famĺlie se înţelegesoţul/soţia şi.copiii aflaţĺÎnÎntreţĺnereaacestora.
-zj ta',Titular'' se men1iăne aiă,ÎnĹazul.bunurilor proprii, numele pľoprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iaŕin cazul bunurilor Încoproprietate,cota-parte şi numele coproprietarilor'

ll. Bunuľimobile

1

.

Autovehicule/autoturisT91 ţra9loare'
ińń'ficulării, potrivit legii

tľansport care
alte mijloace de
şi
iahturi
maşini agricole, şalupe'

'upuuá

sunt

:

bucati

ĺVlarca

coIecţii de artä şinurnismati'Ł ^^^
5' Q00
de ańă şi de cult'
olriecte
b'Ijuterii'
pĺeţioase'
de nretale
;;r;áie ĺnsumałă depäşeşte
ä".,ää;
2. Bunţlri sulr formä
univerśal'
sau
áilł'ř'i',inłrňí'r .']i'ił naţional
obiecte care fac pun"
de euro

ľ{oTĂ:
Se vor menţĺona toate
monrentul dečlarării'
Descrieľe

á

Anul

mara

pe teritoriul României la
ele.se aflä sau nu

estimata

\-......'r-----

bunuľi imolrile
3'000 de euro fiecare' şi
depäşeşte
valoare
a căľoľ
tll. Bunuri mobile,
luni

catre
Perso
instľainat
s-a
care

Data
instľai

Forma instraiĺra

anciaľe

Valoarea

şi investire'
: echivalente dę economisire
form
lV. Active fin
investiţii'
de
r'ncare, fonduľi
depäşeşte5.000 de euro
1. Contuľi şi ä"oä'ĺt*
ňuuňáia a tuiuror acestora
valoaľ*u
dacä
caĺdurile de credit,
din
sau instituţiiÍinanciaľe
cele a'fĺate înbănci
íncĺusĺv
declara
Se vor

NoTÄ:

Tipul

caľe
administľeaza
adresa

Valuta

12

ÎnsirăinateÎnultimele

incliIsiv

sträinätafe'

Deschis in anul

lazi

st

---'
ž-

?

card); (2) d.9no1i1 banoar sau echĺvalente;
Categoriile indĺcate sunt; (1) coni curent sau echivalente (inclusiv"păň=iĺiäű
alté sĺste.rrie cu acumulare (se vor
(3) foncluri de investiţiĺsau ächivalente, inclusiv fonduri priväte o*
declara cele aferente anuluĺ fiscal anteľioľ).
*

piaţăÎnsurnatăa tuturor acestora
2' Plasamente, investiţii directe şi împrumuturiacprdate, dacă valoarea de
depäşeşte5.000 de euľo
NOTĂ:
Se voľ declara inclusiv investiţiile şi paĺticipările În.sträinătate'
Nť'de titluľi/Cota de

Emitent titlu/societatea
ĺn care persoana este

Valoaľea totala la

zt

pariicipare

aciionaľ sau
asociaVbeneficiaľ de
im

-_

certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau
indicate sunt: (1) hârtiidevaĺoare deţinute (titluride stat'
personal'
pă'ţi";ilí'Ëin societaţi cóňárciale; (3) împrllmutůriacoľdate Înnume

.1.Categoriĺle

a 5'000 de euro pe an:
produeătoaľe de venituľi nete, care însumate depăşesc echĺvalentul

^-i'É+ŕŕi'.;'....'

NoTĂ:
Se voľ declara inclusiv cele aflate Înstľăinätate'
V. Datorii

unuĺ teĘ, bunuri achiziţionate Însistem leasĺilg şi alte asemenea
Debite, ipoteci, garanţĺi emise Înbeneficiul
acestora depăşeşte 5'000 de euro
uunu'i, dacă val-oarea Însumatăa tutt-tľoľ

N0TĂ:

înstrăinätate
š* uäiuu.ĺ'rainclusiv pasĺvele financiare aeumulate
Creditor

Contract in anul

-----"-'

Scadent la

Valoare

----.-

i---"-

enţionate faţă de valoarea de piaţă din pańea unor
e' companii/societăţi naţiona|'l sau instituţii publice
cheltuieli, altele de,:âi cele ale
decontäride
,
00 de euro*

)

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresa

Serviciul prestat/obiectul
generatoŕ de venit

Venitul annualincasat

1.1 Titular
.2. Sot/sotie

1.3, Copii
o

Se excepteazá de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul l şi al ll-lea'

Vll. Venituri ale declaľantului şi ale membrĺloľsăi de familie, reaĺizate Înultimul an fiscalÎnchdiat (potrĺvit art'. 41
din Legea nr.571ĺ2003 privind Codul fiscal, cu modificărĺle şi completările rl!Íerioare)
NOTAi

Se vor declara inclusiv veniturile pľovenite din străinătate,

Cine a realizat venitul

Serviciul pľestat/obĺectul
qenerator de venit
1. Venitul din salarĺi

Şursavenitului. numele,
adľesa

1.1 Tĺtular

1.2. Sot/Sotie
1.3, Copii
2. Venituri din activitati

i

2'1 Tĺtular
2.Ż' Sot/Sotie
3. Venĺiuľi diir cedarea folosirrtei bunurilor
3.1 Tĺtular

3.2' SoťSotie

4. VeniÍul din in,ĺestitiĺ

4.l

Titular

4.2. Sot/Sotie
5

itul din

5.1 Titular
5.2. Sot/Sotie
6.

6.l

din activitati

Titular

6.2. Sot/'Ęotie
7' Venitul din premĺi si din jocüride noroc
7.1 Titulaľ

Venitul annualincasat

7.2. Sot/Sotie

7.3. Copii
8. Venitul din alie
8.1 Titulaľ

ę

8.2. Sot/Sotie

loĺrn

8.3, Copii

Pľezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor nrenţionate.

Semnăttlľa

Data completării
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