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falsulîndecl

P

urmätoaręle:

l. Bunuriimoľriĺe

1. I erenun
NOTĂ:

S.

ff

declaľa inclusiv cele aflatedn alte ţări

Adresa

Categoria*

sa[J ZOna

Supraťaţa

Anul

Cota-

dobândirii

Modulde

Tiiula rul*2)

dobandĺre

(5) alte categorii de terenuri
(2)forestier; (3) ĺntravilan; (4) luciu de apă;
Categoriile indicate sunt: (1) agricol;
uňiäoř'n", dacä se aflä Încircui ul civil'

*

2. Clădirĺ
trtoTA:

Ş;;;declara inclusiv
Adresa
sau
zona

*

cele aflate Înalte ţäľi
Anul

Suprafaţa

dobândiľii

Cotapańe

Modulde
dobandire

(3) casä de väcanţă; (a) spaţii comerciale/de
(1) apartanlent; (2) casá de locuit;
Categoriile inđícatesunt:

oroducţie.

ilŁîfr3Î"'."J;i'iľ*;J'Ëľliîĺl'1''ä
;ĺľlţĺĺľl5::
lor'
şi nu
iáii*'äI bi'.'iinil.l.ä;ilp'ili;ü''-cota-parte

ll. Bunurimsbile

ului (titularul, soţul/soţia, copilul)'

care sunt
alte mţloace de transport
'ĺ' nutoveľlicule/autoturisme, tractoare , maşĺnĺagľicole, şalupe, iahturi şĺ
supuse Înmatriculärii,potrivit legii

Nr.de bucati

Maľca

Natura

Anul

sdul de

bandiľe

col ectii de artä şi numĺsmatică,
pľeţioase' bijuterii, obiecte de'artä si'de cult'
nretale
de
formä
sub
ĺnsumaiă depăşeşte 5'Q00
2. Buntlri
universai' a căror val áaie
.urturrinliibň;i;'
patrimoniul
din
parie
fac
care
obiecte
de euro

României la
ele'se află sau nu pe teritoriul
Înproprietate, indifeľent dacă
aflaie
bunurile
toate
Se vor menţĺona

NoTĂ:

momentul deäarării'

0area estimata

Anul dobandirii

Descrieľe sumara

înstľäinateÎnultimele 12
3'000 de euro fiecare' şi bunuri imobile
depăşeşte
valoare
căľor
a
lll. Bunuri mobile,
luni

Data instrainarii

Natura bunullui
nstrainat

Persoana patľe
care s-a instľainat

0rm

Valoarea

lV. Active financiarc
de ecolromisire şi investiľe, inclusiv
fonduľi de,investiţii, forme echivalente
depozite.bancaľe,
euro
1. Conturi Şi
Jtutüio.ä*estora depäşeşte 5.000 de
caľduľile de credit, dr.ă',,;i;;eäińiumate

ľ3Ţ}io*'rra
cale

sau instituţii financÎaľedin străinätate'
inclusiv cele aflate Înbänci

administreaza si
adresa acesteia

Tipul

Valuta

Deschis in anu

Soldl/al

lazi

sau echivalente
Categoriile indĺcate sunt: (1) cont curent
ĺ3\ foncluri de investiţii sau echivalente, inclušiřfä;;
ăJclaľa cele afeľente anului fiscal

*

anterioľ)'

o.9no1iţ|:ncar sau echivalente;
(inclu'siv card); (2) jtä
(se vor
siste.me cu acumulare

pĺň" o. íăĺ'Tiuií

l

acprdate, dacă valoarea de
2. Plasamente, investiţiidirecte şiîmprumuturi

ltă a tuturor acestora
piaţăÎnsuma'j

depăşeşte 5.000 de euľo
NOTĂ:

ij;#

paľticipările Înstrăinătate'
declara inclusiv investiţiile şi

Nr.de titluri/ Cota de

etatea
Émitent
in care Persoana este
actionaľ sau
asociat/benefiçĺaľ de

Valoaľea totala la

particiPare

im

(2) acţiuni sau
stat, certiíicate, obligaţiuni);
de
(titluri
ute
deţin
(1) hârti i de valoaľe
peľsonal'
i Categoriĺle indicate sunt:
(3)împľumutuľiacordate Înnume
bomerciale;
pärţi sociale însocietäţi
a 5'000 de euro pe an:
caľe Însumatedepäşesc echivalentul
nete'
venituľi
de
3. Alte active produeätoare

NoTĂ:

aflate înstľäinătate'
Săuoi o*'l'ľa inclusiv cele

alte asenienea
achiziţionate Însistem leasiĺlg şi
beneficiul unui terţ' bunuľi
în
emise
garanţii
Delrite, ipoteci,
5'000 de euro
a tutuľgľacestora'clepăşeşte
bunuľi, dacă valoar"u'i,rsumata

V. Datorii
NoTĂ:

šJ uâi ĺ.'r.ra inclusiv
Cľeditor

Înstľăinătate
pasivele financiare acumulate
ontract in a

Scadent la

Valoare

)

Cine a rea1ĺzat ven

Serviciul

Sursa venitului: numele,
adresa

Venitul annual incasat
venit

1.1 Titular
2. SoUsotie

1.3.
or de gľadul l' şi alll-lea
*Qa exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudel

(potľivit ań' 41
fiscal Închéĺat
de fam1ie, realizate înultimul an
săi
membriloľ
ale
declarantului
ale
şi
Vll. Venituri
modificăriie şi completările rr!Íerioare)
din Legea nr'571ĺ2003 privind c'o'iî*.áicu
ľrloTAi
străinătate,
Se vor declara ipclusiv venituril e provenite din

Gine a realizat venitt-tl

rsa

Serviciul
erator de venit

rrumele,

adľesa

enitul di

1.1 Titular
1.2. Sot/S
.3. Co

dente

2. Venituľi din

2.1 Titulaľ
2.2. SoťSotie
J Venituľi

cedarea fol osintei bunuri

3.1 Titular

SoVSotie

.t.

Venitul

investitii

4.í Titular
d.? Sot/Sotie

5.1 Titular

5
din activitati
6.1

Sot/s otie

remll
1

Titul

ocu de nsroc

ctul

Venitul annu alincasat

?7.2. Sot/Sotie
7.3.

Venitul

I

alte suÍse

Sot/Soti

sau caracterul
potrivit legii penale pentľu inexactitatea
P*r"ntu declaraţie constituie act public şi răspund
ĺncomplet al datelor nrenţionate

]

Data completării

Semnătuľa

Jłr.e.y..ł-'ę.!ţ
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