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DEâLARAŢ/,E ĐE AuERE
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Subselĺlnatul/Subsemna,r,L.s.C.i
.'', domicilĺul'',. |.',t/.*.'s.\$..ţ.'',
,oisuĺ Îndeclaraţii, declar pe propľĺaľăspundere că Î

"í,Ç,ľ

l. Bunuriĺmobile

1. I erenun

ľĺolĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate$n alte ţări
Adresa

Categoria*

sau zona

Titularul*2)

Modulde

Cota-

Anul
bândirii

dpbandĺre

de terenuri
(3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii
Categoľiile indicate sunt: (1) agricol; (2)forestier;
extraviIane, dacă se aflä înciľcuĺtulcivil'
2. Clădĺri
*

NoTĂ:

s*uo'declara inclusiv cele aflate Înalte
Adľesa
sau

Categoľia*

Anul

uprafaţa

dobândirii

s

*

ţări

/\

Cota-

pańe

lĺ

Modulde

Titularul*2)

dobandire
I

I

l

ĺJrĘ

(2) casă de locuit; (3) casä de väcanţă; (a) spaţii comereĺale/de
Categoriile inđrcatesunĺ (1) apartanrent;

producţie.

ľłiË,i'ii.'ilĺese înţelegesoţul/soţia şi.copiii aflaţĺÎnÎntreţĺnereaacestora'
*9\ l a,,Titulať, ..'unĺăň".Ţă, in ä'iulnůnułiońroprii, ńumele pľoprietarului

iálÎ;l';il'ň'.'ĺlä'i'.á[roprietate,

(titutarul, soţul/soţia' copilul)'

cota-parte şĺnumele coproprietarilor'

ll. Bunurimobile
I

.+.
_j,

1

de transport care sunt
iahturi şi alte mijloace
aglicole,
maşini
tractoare,
şalupe,
1 . Autovehicule/autoturisme,
supuse Înmatriculăľii,potľivit legĺi

An

bucati

atura

d

fabricati

Modulde

.

andire

\

ćult' colecţii de artä şi numismatică,
pľeţioase. bijuierii, obiecte de.ańă si'de
metale
de
foľmă
sub
Însumatădepäşeşte5.Q00
2' Bunţlri
'
uniu"*áĹ á caroi valoare
.ulturri'näiibň;i;'
patrimoniul
parte
din
fac
obiecte care
de euro
pe teritoriul României la
NoTĂ:
dacä eletsę află sau nu
indiferent
proprietate,
În
aflaie
bunurile
Se voľ menţlona toate
momentut dečlarării'

Valoarea

Anul dobandĺrii

suma

mata

înstrăinate Înultimele
3'000 de euro fiecare' şi bunuri imobile
depäşeşte
valoare
căľor
a
lll. Bunuri mobile,

Data instra inaľii

bunului
instrainat

Persoana catre
re s-a instĺainat

Forma i nstraina nl

1

2

Valoarea

lV. Active financiarc
ecotromisire şi ĺnvestire, inclusĺv
de.investiţii, forme echiva]ente de
fonduri
bancaľe,
1. Conturi şi depozite
."tutil;";;a'tora depäşeşte 5.000 de euro
carduľile de credit, dr#'uäl;łuäiniumate

ľ3Ţ#o..,.ra
caľe

sau instituţii Íinanciaľe din stľäinätaie'
inclusiv cele aflate Înbănci

admĺnistreaza si
adresa

Tipul

Valuta

Deschis

in anul

lazi

indicate
(3) foncluri de investiţ

- Categoriile

(2) a.9po:i1b__1ľoar sau echivalente;'
au echivalente (inclusiv card);
(se vor
pă.'ŢiiliíJĺe sisteme cu acumulare

ńň;'d;.

piiuăt. o"

declaľa cele aferent

piaţä Însumată a tuturor acestora
acprdate, dacă valoarea de
Împľumuturi
directe
investiţii
şi
2' Plasamente,
')
o*paş"şt* 5.0ó0 de

euľo

lţ0TA:

b';;;;

l !|.-!L^L
înstrăi nătate'
participăľile ^
decl ara i nclusiv investiţiile şi
Nr,de titluľi / Cota de
particiPare

Emiteľrt titlu/societatea
in care Persoana este
actionaľ sau

asociaVbeneficiaľ de
mut

(2) acţiuni sau
de stat, certificate, obligaţiuni);
(1) hâńii de valoare deţinute (titl uľi
sunţ
e
indicate
Categorĺil
personal.
(3) Împrumutuľiacordaie Înnume
părţi sociale Însocietäţi comereiale;
pe an:
echivalentul a 5'000 de euro
nete' care Însumatedepăşesc
venituri
de
producätoare
3' Alte active

NoTĂ:

äJuoio*.l'ra

inclusiv cele aflate înstľăinătate'

alte asemenea
bunuri achiziţonate Însistem leasiirg şi
Înbeneficiul unui te{,_clepăşeşte
eInise
garanţii
ipoteci,
Delrite,
5'000 de euľo
a tuturor acestora
bunuľi, dacävaloarea inţuńata
NoTĂ:
,*, rlała î,r
stľăinätate
Îrrc{.ľăinäÍatp
acumulate
declära inclusiv'pasivele financiare

V. Datorii

Se voľ

Corĺtract in anul

Valoaĺe

partea unor
faţă de valoarea de piaţă din
ite gratuit sau subvenţĺonate
avantaje
Prim
sau
publice
servicii
insiituţii
sau
vl. Cadsuri,
regii autonor'le , companl i/societăţi naţional''l
organizaţi i, societ 'łicomerciale,
cele
gara nţii, deco ntäri de cheltu ieli' altele decât
sau străine, incluştv buľse, credite,
500 de euro*
valoaré i ndividualä depăşeşte
angájatorul ui, a cäror
3

cine a rea1ĺzat venitu

Venitul annual incasat

Serviciul

Sursa venitului; numele,
adresa

de venit

1.1 Titular
1.2. Sot/sotie
1.3. Copii
*

Se exceptează

dela declarare cadourile

partea rud eloĺ de gradul
şi trataţiile uzuale primite din

l.

şi alll-lea.

an fiscalÎncheiat (potľivit aft' 41
Venĺturi ale declaľantului şi ale membrilor săi de familie, realizate Înultimul
ulterioare)
oiń Legea nr.5Z1ĺ2003prĺvindCodul fiscaĺ, cu modĺficăŕile şi completările

.Vll.

NoTĂ:
Se vor declara inclusiv venitLrrile provenite din străinătate
Cine a realizat ven itul

tŞursa venitului:numele,
adľesa
1.

1.1

Venitul annual incasat
enerator de venii

Venitul din

lţuţar
R\

1.2
1.3, C

dente

din
2.1 Titulaľ

_(\e\'Qôtĺr

€

2.2.5
J. Venĺturi din ceda rea folosintei b utl urilor
3.1 Titular

3'2. Sot/Şotĺe
4. Venitul din investiti

4.1 Titulaľ

Ą.?
5

dĺn

5.1 Titular

cole
6.1

6.2
7 Venitul din

sidin

ocuri de noľoc

7.2.

7.3.

alte
8.1
8.2.
8.3.

0

Ú

potrivit legii penale pentru ĺnexactitatea sau caracterul
Pru..ntu declaraţie constituie act public şi răspund
incomplet al datelor nrenţionate.

Data compleiării

Semnä*""a
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