3

/t Ą.03.2oĺB

Aľ{ĘXA 1

ĐEâLARÂTĺE ĐE AVERE

S.u}semnatul/Subsemna
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oarele:

falsul Îndeclaraţĺĺ,declar pe propľia răspundere eă
l. Bunuriimobiĺe
1'

"'

Tercnĺĺi

ĺrĺawąve.

codulpenalprivind

,

':r

NoTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflatedn alte ţări.
Adresa

Gategoría*

Cota-

Suprafaţa

Anul

parte

dobândiriĺ

sau zona

,2ffi:\

Modulde

Tĺtularul*2)

dobandĺre

"ţ'*rłůb4?

I

(5)alte categoriideterenuri
" Categoľiile indĺcate sunt: (1) agricol;(2)forestier; (3) intravilan; (4)luciu de apä;
civil,
circuitul
extĺavilane, dacă se aflä În
2. Clădiri
NoTĂ:

se vor declara ĺnclusiv cele aflate Înalte
Adresa

Categoria*

saLt

Anul
dobândiľii

ţări

Suprafaţa

Cotaparte

Modul de
dobandire

Titularul*2)

zona

*

(3) easä deväcanţă; (a) spaţiicomerciale/de
oategoriile inđĺcatesunţ (1) apartanrent; (2) casă de locuĺt;

producţie.

;ĺ1 ľriń famĺlie se înţelegesoţul/soţia şi copiii aÍlaţĺînîntreţinereaacestora.
-zi Lä''ĺitulať,semen1ĺăneaiä,Înóazul.bunulrilor.propriĺ, numele proprietarului (tĺtularul, soţul/soţia, copilul),
ia] in cazul bunurilor Încoproprietate,coĺa-parte şĺnumeĺe coproprietarilor'

ll. Bunurimobile

ĺ

care sunt
1' Autgvehicute/autotuĺisme, tractoare, maşini agľicole, şalupe, iahturi şĺalie mijloace de tľansport

supuse Înmatriculării,potrivit legĺi

Marca

Natura

Nr.de bucati

I

J

Pĺul de

fabricątie

de dobandire

Z-

artä şi numismati'i
2. Bun1lri su[r formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artä sj de cult, colecţii de
^^
depăşeşte 5'Q00
Însumatä
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau univerŚ ai, a căror valoare
de euro

NoTĂ:
pe teritoriul Românĺei la
Se vor menţiona toate bunurile aflate Înproprietate, indifeľent dacă ele'se află sau nu
momentul dečlarăriĺ.

Descrieľe sumara

Valoarea esiimata

Anuldobandirĺi

înstľăinateînultimele 12
lll' Bunuri mobile, a căľoľ taloare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imolriĺe
luni
Natura bunului
ĺnstraĺnat

Data instrainarii

Persoana catre
care s-a instrainat

Forma instrain arii

Valoarea

lV. Active fĺnancĺarc

inclusĺv
oepozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economĺsire şi inrlestĺre,
de
eu'ro
5.000
cäňĹ'iló oä creoit, da'bä valoarea'însumatä'atuturor aeestora depäşeşte

ł' óä.iuii |i
ľ{oTĂ:

dĺn sträinätate'
Se vor declara inclusĺv cele aflate înbänci sau instituţĺi fiłlanciaľe

ĺnstitutia care

admĺnĺstreaza si
adresa acesteia

Valuta

Deschis in anul

SoldA/aloârc la zi

hanoar sau echivalente;
Categoriile ĺndicate sunť (1) cbnt curent sau echivalente (ĺnclusiv card); (2) depozĺt
cu acumulaľe (se vor
sistemë
altó
(3) Ťoncluri de invesÍiţii sau echivalenĺe, incluiiv ióńouri privăte a"'p.ń'iílärj
declara cele aferente anului fiscal anterioľ).
*

piaţă Însumatăa tuturoĺ acestora
2, Plasamente, investiţii directe şi înrprumuturi acpľdate, dacă valoarea de
'\
depăşeşte 5.000 de

euro

'l

NoTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi paľticipăľile Însträinăiate.
Nť'de titluri/Cota de

Emitent titlu/societatea
in care persoana este
actionaľ sau
asociaUbeneficiaľ de

Valoaľea totala la zl

participare

im

stat, certĺfĺcate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau
Categoriĺle indicate sunt: (1) hârtii de valoaľe deţinute (titluri de
acordäte Înnume personal'
pa'ti .ă.iai" Însocietăţĺ coňárciale; (3) Împľumutúľi

.l

depăşesc echivalentul a 5'000 de euro pe an
3. Alte actĺve producătoare de venituri nete, care însumate

NO-lA:

se

vor declara inclusiv cele aflate înstt"äinătate'

Însistem leasing
ci, garanţii emise înbeneficiul unui te{, bunuľi achiáţionate
euro
de
5.000
valoarea Însumatăa tutuľgľacestora depăşeşte

ş alte

asemenea

rainclusivpasivelefinanciareaeumulateînstrăinătate.
ereďitor

Gontract in anul

Scadent la

Valoare

bvenţionate faţă de valoaľea de piaţă din paľ1ea unor
orile, companii/societăţi naţionalł sau instituţiĺpublice
decontäri de cheltuielĺ, altele decâi cele ale
0 de euro*

Cine a realizat venitul

Sursa venitului; nuľnele,
adresa

ctu

Ýenituiannuď incasat

1.1 Titular
'i.2. Sot/sotie
1.3, Copii
o

Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţĺile uzuale primĺte din partea rudelor de gradul l şĺalll-lea.

'Vll.

41
Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de famĺlie, realizate înultimul an fiscal încheiiat(potrivit alt'
din Legea nr' 571t2O03 privind Codul fiscal, cu modificările şi completărĺle rl!Íerioaľe)

!

I'JOTAi

j

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străĺnătate.
Cine a realizat venitul

tŞLlrsa venitului; numele,

Serviciul prestat/obiectul

adľesa

senerator de venit
1. Venitul din

'l

.1 Titulaľ

1.2' Soĺ/Sotie

salarii

0

L

1.3. Copii
2. Venituri din activitati inde

dente

2.1 Tĺtulaľ
2.2, Sot/Sotie
3. Veniiuri din cedarea foldsintei bunurilor

3.1 Tĺtulaľ
3.2. SoVSotie
4. Venitul din investitii

4.1 Titular

4.2, Sot/Sotie
5

itul dĺn

s

5.1 Titular
5.2, Sot/Sotie
o

din

Venitul

rem ii

6.1

6.2. SoVţotie

7.1 Titulaĺ

VenitLrl annual incasat

de noroc

7.2. Sot/Sotie
7.3. Copii

L

Venitul din alte surse.

8.1 Tiţular
8.2. Sot/Sotie
8.3, eopii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit ĺegii penale pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor

nrenţionate.

Data completării
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