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EE?LARAŢĺE DE AUERE

$gfugcmnaltll/Srllrsemnat ľł,^i/'îSire'á

dom
declar
declaraţii,
,n
iulru'

'lY'T"

.

cr

spundere 'că Îr

L Bunuriimobile
1. TeËnüľi
NoTĂ:
S* oo' declara inclusiv cele aflatedn alte ţări'
Categoriao

Adresa

sau zona

*

Suprafaţa

Anul
dobândirii

Cota-

(2)forestier; (3) intravilan;
categoriile indicate sunť (1) agricot;
civil'
circuitul
dacă se află În

Modulde
dobandire

Titularul.2)

de terenu
(4) luciu de apă; (5) alte categorii

"ńiáoiĺ'n.'
2. Clădiri

NoTÄ:
alte ţäri'
b""";;;declara inclusiv cele afĺate În
Adľesa
sau

*

Categoria*

Anul
dobândiľii

s

Cotaparte

Modulde

Titularul"2)

dobandire

śÍŁ_ĹUÎh

(3) casä de väcanţă; (a) spaţiĺcomerciale/de
(.l) apartanrent; (2) casělde locuit;
Categoriile inđícatesunil

oroducţie.

ľłii'ii,ł'řá*ilie se înţetegesoţul/soţia şi,',:.ľ.li aflaţi înÎntreţinereaacestora'
-z\

pioprĺ,îů*ae|iđprietarului
u. ,.n"ntiăň..ia, Înäazul nunuĺio'
cota-parte şi numele copropľietarilor'
bunurilor

La,,Titulaľ,,

iaŕ încazul

ll. Bunurimsbile

''jäp-ń;iliate,

(titularul, soţul/soţia' copilul)'

sunt
alte mijloace de transport care

Autovehicule/autoturisme,
supuse înmatľiculării,potrivit legĺi
1

.

Naiura

bricatie

ĺţr.de

Marea

odul de

ndire

colecţii de artä şi numismatică,
preţioase., bţuterii, obiecte de.artă si de cult'
2. Bunţtri sub formă de metale
însumatădepăşeşte 5.Q00
universái, á căror valoare
.ulturrinäiiäňái
patrimoniul
parte
din
obiecte care fac
'áu
de euro
sau nu pel teritoriul Rornâniei la
înproprietate, indifeľent dacă ele'se aflä
Se vor menţiona toate bunurile aflate

NoTĂ:

monrentut declaľării.

mata

Anul dobandirii

Descriere sumara

12
imoľrile însiräinateînultimele
depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şibunuri
lll. Bunuri mobĺle, a căľoľ valoare
luni
Natura bun ului
instrainat

Data instrainarii

Persoana patľe
care s-a instrainat

Forma

stľairrarii

Valoarea

iilclLlsĺv
lV' Active financĺare
forme echivalente de econonlisire şi ĺnrlestiľe'
bancaľe, fonduri de.investiţii,
euro
de
1. Conturi şi depozite
ĺľiiio'aeestora depäŞeşte5.000
cardurile de credit,

d..ä'ääááińiú'ata"

înbänci sau instĺtuţiifinanciaľe din sträinätate'
ľ.oĺ#o..,ura inclusiv cele aflate
lnstitutia caľe

administreaza si

acesteia

Tipul

Deschis in an ul

SoldA/al

lazi

*

Categoriile

indicate

(3) foncluri de

investiţ

(2) o.9po1ţ|_1nGar sau echivalente;
au echivalente (ĺnclusiv card);
JtJ iĺ't.*. cu acumulare (se vor

ň;il;;.i

piiuät" d.

ffi;;ŕu;

declara cele aferente

piaţä Însumată a tuturoĺ acestora
aeprdate, dacă valoarea de
investiţiidirecte
şiÎmprumutuľi
2' Plasamente,
depăşeşte 5.000 de euľo

NOTĂ:

Şil

l.91'_yL^'

^
în.stľăinătate'
declara inclusiv investiţiile şi pariicipăriĺe
Nť.de titluri / Gota de

Emitent titlu/societatea
in care Persoana este
actionaľ sau
asociat/beneficiaľ de

Valoaľea totala lazi

particiPare

obl igaţiuni); (2) acţiuni sau
deţinute (titluride stat' certifĺcate'
(1)
hârtiiţ9'v3loa1e
i.Categoľiile indicate.sunt:
peľsonal'
ĺmpruinůiůľiacoidate Înnume
pärţi sociale ĺn *o.,.,u1T'cäňŢ"i'b; łs)
5,000 de euro Pe an:

3'Alteactiveproduoătoaredeveniturinete,careînsumatedepăşescechivalentula

NOTA:

äăuoio.ĺ'ra inclusiv

cele aflate Înstľăinătate'

alte asemenea
achiziţionate Însistem leasing şi
Înbeneficiul unuĺ te{, bunuĺi
emise
garanţii
ipoteci,
Debite,

V. Datorii

bunuľi,dacăvaloareamsumataatuturgľacestoraclepăşeşte5.000deeuľo
NoTĂ:
sţľăinătate
pasivele financiare acumulate Îrl
Se vor declaľa irrclusiv
Creditor

in anul

Scadent la

Valoare

3

Cine a realizat venitul

Venitul annualincasat

Serviciul prestat/obiectul

Sursa venitului: numele,

qeneratoŕ de venit

dresa

1'1 Titulaľ
.2. Sst/sotie

1.3' Copiĺ
*

Se excepteazä de la declargre cadou.rile şi trataţi ile uzuale primite din partea rudeloĺ

g ľadul l şi al ll-lea.

(potľivĺt aft' 41
Vll. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate înultimul an fiscalÎncheiat

din Lggea nr' 571l2O03 privind Codul fiscal, cu modificăriĺe şĺcompletările rl!Íerioare)
ItJOTAi

Se vor declara inclusiv venĺturile provenite din străinătate.
Cine a realizat venitul

Venitul annual incasat

Servi ci ul

Ęursa venitului:numele,

de venit

adľesa

1. Venitul din salarii

1.1 Titulaľ

\

E

T+

1'2. So'ďSotie
3.

dente

2. Venituľi din activitati inde

2.1 Titulaľ

2'2. SoťSotie
J. Ven iĺuri din cedarea folosi ntei bu nurilor

S.l Titular
3.2. Sot/Şotie
4. Veniiul din investitii

Ą.1Titular
4.2, Sot/Sotie
5

I

din

I

5.í Titular
5.2. SotiSotie

6.1 Tĺtular

L

6

din activitati

'ĺ.>(

Cu?.r)e. N'Dt

6.2. Sot/sotie
7 Venitul

7.1 Tĺtu]ą

rem

ocun

noroc

7.2. Sot/Sotie
7.3. Cop

ľ

8.1

din alte s

C.'PI

LA

nr

8.2. Sot/Sotie
8.3, Copii

Pľezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit ĺegiĺpenale pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor

menţionate.
Data completării

\
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