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l. Bunuriimolrile

1' lerenurĺ
ľrtoTĂ:

Se vor declaľa inclusiv cele aflatein alte ţäri'
Adresa

Anul
dobândirii

Categoria*

sau uona

v, )M

Suprafaţa

Cota-

Modulde
dobandire

Titularul.2)

ł9oĺl

(3) intĺavilan; (4) lucĺu de apă; (5) alte categoriideterenuri
Categoľiile indicate sunt: (1) agricol; (2)forestier;
extravřlane, dacä se aflä încircuiiul civil'
2. Clădiri

*

NoTĂ:
s" voi o".lura inclusiv cele aflate înalte ţări
Adresa
sau
zona

Categori a*

Anul

uprafaţa

dobândiľii

h.í łnL

o

Cotapańe

Modul de
dobandire

/t2

č.
(2) casă de locuit; (3) casä de väcanţä;(a) spaţii comerciale/de
Categoľiile indĺcate sunt (1) apartanrent;

producţie.

řłiËii'iiu*ilie se înţelegesoţul/soţia şi,:oĘli aflaţĺÎnÎntreţĺneĺeaacestora'

ńumele pľoprietarului
azä,Încazulnunuriĺo-'îon'ĺ,
numele coproprietarilor.
iáiî;"'.;T'bunu'iro'in ..[ňprietate' cota_parte şi

*?\ l a'Titulaľ,, se mentione

(titularul, soţul/soţia, copilul)'

ll. Bunurimobĺle
1

tractoare, nraşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport oare sunt
supuse Înmatriculării,potrivit legĺi
1. Autovehicule/autoturisme,

Marca

Naiura

0pţL

ł
ĺ

v0L
il ţm

7Đ

7,rltĺ clełanľicatie

Nr.de bucati

Moduĺĺedobandire
e-u

I

numismati'i _
2. Bu11lri sutr formă de metale pľeţioase, bijuterii, obiecte de artä sl de cuĺt, colecţii de artä şi
^
5.Q00
obiecte care fac pańe din pafińoniul culiurál naţional sau univerŚ aíi, a cáror valoare Însumatădepăşeşte
de euro

NoTĂ:

pe terĺtorĺulRomâniei la
Se vor menţiona toate bunurile aÍlate Înproprietate, indiferent dacă ele.se află sau nu

momentul deăarăriĺ.

Valoarea estimata

Anuldobandiriĺ

Descriere sumara

Înultimele 12
lll' Bunurĺ mobile, a căľor valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuľi imolrĺle înstľäinate
luni

Data instrainaľii

Natura bunului
instrainat

Persoana catre
care s-a instľaĺnat

Fonĺa instrainarii

Valoarea

lV. Aciive financiarc

intlestire, inclusiv
ł. ć.^i'ii ii Jepozite bancare, fonduri de ĺnvestiţĺi,forme echĺvalente de econonrisire şi
de euro
óäňu'ĺlu oä creĺit, dacä valoarea'însumată'a tuturor acestora depäşeşte 5.000

NoTĂ:

s. voio..lura
lnstĺtutia care

inclusív ceĺe aflate ľn bănci sau instituţii Íinanciaľe din sträinätate,

admĺnistreaza si
adresa acesteia

Tipul

Valuta

Deschĺs in anul

soldA/aloäre la zĺ

(inclu'siv
Categoriile indicate sunt: (í) con1 curent sau echivaĺente
pňňt.
d"
í3) foncluri de investiţii sau echĺvalente, indujřffi-d;ň
ăáclara eele aferente anuluĺ fiscal anterior)'

*

echivalente;
card); (2) depozit balnoar sau
iisteme cu acumulare (se vor

ËńTiäíJiJ

piaţă însumată a tuturoĺ acestora
acardate, dacă valoąrea de
2. Plasamente, investiţii directe şi Împrumuturi

depäşeşte 5.000 de euľo

N0TÄ:

6;il

declara inclusiv investiţiile şi participăľile În.străĺnătate.

Nr.de titluri/ Cota de

Ëmitent iitlu/so cietatea
in care Persoana este
actionaľ sau

Valoaľea totala lazi

particiPare

asociat/beneficiaľ de

(2) acţiuni sau
(titluride stat, ceriificate, obligaţĺuni);
deţinute
(1)
hârtiide'valoaľe
sunţ
l.categoriile indicate
acoi'oáte Înnume perconal'
(3) Împľumůtůľi
păľţi sociale Însocietaţi Ĺä,ł.,á"iul";
3. Alte active produeätoare

NlOl-A:

săuoio..l'ra

deveniturinete,careÎnsumatedepăşescechivalentula5'000deeuropean

inclusiv cele aflate înstľăinätate'

V, Datorii

Înbeneficiulunuite{,bunr-lriachiziţionateînsistemleasingşialteasenienea
Ďebite, ipoteei, garanţii emise
5'000 cle euro
u iutuiur. acestora depăşeşte
însumatä
uuńu'i, dacă valoarea

tţoTĂ:
financiare acumulate Însirăinăiate'
s* o* declära inclusiv pasivele
Creditor

Contract in anul

Scadent la

Valoare

Cine a realizat venitul

Sursa venĺtului; numele,

ServicruL Prestat/obiectul

Venitul annual ĺncasat

qeneratoi de venit

1.1 Titulaľ
1.2. Sot/sstie
1.3. Copii
*

Se excepteazä de la declargre cadouľile şi trataţiile uzuale primite din pańea rudeloĺ de gradul

l.

şial ll-lea

aň'
Vll' Venĺturi ale declaľantului şĺale membľilor săi de familie, realizate Înultimul an fiscal Încheĺat(potÍivĺt 41
din Legea nr' 571ĺ2003' privinđCodul fiscal, cu modificăŕile şi completările u!Íerioare)

lţoTAi

Se vor declara ipclusiv veniturile pľovenite din străinătate.
Cine a ľealizat venitul

Serviciul prestat/obiectul
ŞLlrsavenitului. numele,
generator de venit
adresa
1. Venitul din salarii

'i.1 Titular

1.3, Copii
2. Venituri din activitati inde

dente

2'1 Tĺtulaľ
2.2' SoťSotie
3. Venituľi diĺr cedarea folosintei bunurilor

S.l Titular
3.2. Sot/Sotie
4. Venitul din investitii

Ą.1Titular
4.2. SoťSotie
5

en itul din

5.1 Titular
5.2, SotiSotie
o.

itul din activitati

6.1 Titular
6.2. Sot/.ţotie
7. Venitul din

zT-Titular

Ąn
o/)

'fuąu-i':

1.2. SoťSotie

Venitul annual incasat

ĺi sidĺn ocüri de noľoc

7'2. SoťSotie
7.3. Copii

I

I

din alte s

8.1 Titular
8.2. Sot/Sotie
8.3.

Pľezenta declaraţie constituĺe act public şi răspund potľivit egii penale pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor nrenţionate'
Data completării

SętnĚiuĺa

'..Ż}'..83'..}oţ.8

5

