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DEâLARAŢłE DE AVERE

SubsemnatuľSubsemlrata,

.

.rmicili

falsul îndeclaraţĺi' declar pe propria răspundere că Împ

L Bunuriimobile

1, l erenuil

NoTÄ:
Se vor declaľa inclusiv cele aflatedn
Categoria*

Adresa

sau

alte ţăĺi'

Cota-

Suprafaţa

Anul
dobândirii

Modulde

Titula

dobandĺre

r
(5) altecategori deteľen
*Cateooriileĺndĺcatesunt: (1)agricol (2)foľestier; (3)intravilan; (4)lucudeapă
dacă se află Încircuitul cvil'

"xiäoiĺ'nu,
2. Clädiľi
NoTÄ:

b'Jooia..lura inclusĺv cele aflate înalte
Adresa

Categoria*

sau

Anul
dobândidi

ţäľi

Cota-

Suprafaţa

pafte

Modul de
dobandire

zona

I

*

Titularul-z;

,7
s-ło* fr

7,

7

(3) casă de väcanţă; (4) spaţii comerciale/de
(1) apartanient; (2) casă de locuit;
sunt
inđrcate
Categoriile

nroductie.
ľłľţ''ĺł'ĺá*ĺie

..

..-.-:::
înîntreţinereaacestora'
se înţelegesoţul/soţia şi,l^o.ľli,ufl"ţi
ńumele pľoprietarului (titulaĺul, soţul/soţia' copilul)'
*2ţ ;ą'T*ulaľ, se men1iăňu.ia, înäaiul nunuĺiäîp'oprii,

cota-parte şi numele coproprietarilor.
iaŕ încazul bunurilor in".áp'op'i.iate,

ll. Bunuľimobile

sunt
alte mijloace de transpoń care
iahturi
şi
agl_icole,
tractoare,
maşini
şalupe,
1' Autovehicule/autoturisme,
supuse Înmatriculării, potľivit legĺi

de bucati

Marca

Natura

Anul

bricati

M odul

ban

artă şi numismatică'
de ańä si de cult' colecţii de
2. Bunllri sub Íormă de nretale preţioase, bţuterii, obiecte
depăşeşte 5'Q00
Însumatä
valoare
sau univerŚ'ĺ, .ě,;;
obiecte care fac pafte din patrimoniul cultuľal náĺiänál
'
de euro
la
ele.se află sau nu pe teritoriul României
i',^',.iln ałlaţa în
toate bunurile aflate Înproprietate, indiferent dacă

NoTĂ:

nrnnri

śuvoi*.ntĺona

momęntLll deăarării.

lll.

estimata

Anuldobandiriĺ

Descrieľe sumara

depäşeşte3.000
Bunuri mobile, a căľoľ valoare

Înultimele 12
de euro fiecare, şi bunuľi imolrile însträinate

luni

Data

Natura bunul ut
instrainat

i

Persoana catľe
care s-a instrai

Fortĺa strainarii

Valoarea

incĺusĺv
ĺnvestiţii' forme eqhivalente de ecolromĺsire şi investil'e,
euro
de
5'000
ää;;inuuń'ta tuturor acestora depäşeşte

oun.aľe' fonduride
iYáÎffi'ţîäĽiĺÍlfiu
cartjurile de credit,

NoTĂ:

d'.á

"

înbănci sau instituţii financiare
äJuäiu..lura inclusiv ceĺe aflate

dînsiľäinătate'

in anul

care
st

Sol

lazi

-

Categoriiĺe ĺndicate sunt: (1). coni curent sau echivalente (ĺnclusĺVaard); (2) depozit banoar sau echivalente;.
(3) foncluri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri priväte de pensiĹsäu alte sístemë cu acumulaľe (se vor

declaľa cele aferente

an

u

lui fiscal a nterioľ1.

2, Plasamente, investiţii dírecté şi Împrumutuľĺacardate, dacă valoarea de piaţă Însumată a tuturoľ acestora
depăşeşte 5.000 de

euľo

')

i

I\oTĂ:

Se vor declaľa inclusiv investiţiile şĺpaľtĺcipările În.străĺnătate'
Emitent titlu/societatea
in care persoana este
actionaľ sau
asocĺaUbeneficiaľ de

Tĺpul

Nr.de titluri/Cota de
particĺpare

Valoarea totala la zl

imĺrrumut

Categorĺĺleindicate sunt: (1) hâriii de valoaľe deţinute (titluri de stat, certifÍcate' obligaţiuni); (2) acţiunĺ sau
bomerciaĺe; (3) Împrumutuľiacordáte Înnume perconal'
pär[i sóciale însocĺetäţĺ

i

pe an:
3' Alte active producătoare de venituri nete, care însumatedepăşesc echivalentul a 5'000 de euro

NOTA:

Se

voľ declara inclusiv cele aflate înstľäinätate.

V. Datoĺii

Deb1e, ipoteci, garanţĺi emise Înbeneficiul unui teţ, bunilri achiziţĺonate Însistem leasing şíalte asenlenea
buÍluľi, dacă valoarea însumată a tuturoľ acestoľa clepäşeşte5.000 de euľo

ľţoTĂ:

Se vordeclâľa inclusiv pasivele financiare acumulate înstrăinătate'
Creditoľ

Contract in anul

Scadent la

Valoare

de valoarea de piaţă din pańea unor
naţional,r sau instituţiĺ pubĺice
altele decâi cele ale

3

Cine a realizalvenitul

Venitul annual

Sursa venitului; numele,
adľesa

de venit

I Titular

1

1.2. Sot/sotie
1.3.
o

partea rudel oľ de gľadul l şĺalll-lea
Se exceptează de la declargre cadourile şi traiaţiile uzuale primite d in

atr" 41
ultimul an fiscalÎnchéiat(potľivĺt
Vll' Venituri ale declaľantului şĺale membrilor săi de familĺe, reálĺzate În
*ooiĺi.áĺiiuşi comptetările tlllerioare)
din Legea nr' 511t1113privind Codul fiscal,

'u

ľľJ#o..,rra

inclusiv venitLriĺle provenite din străinătate'

Cine a realizat venitul

Ęursa venitului :llumele,

Servi cl ul

adľesa

1. Venitul din

1.1 Tĺtul

Şevtc

1.2. So'ď9 lie

Venitul annu al incasat
de venit

salarii

Ţ
c-

1.3.
2. Venituľi din

activitatiinde

dente

2'1 Titulaľ
2.2, Sot/Sotie
J

S,l

Venituĺi diĺr ced a rea folosintei

Titular

ő.Ĺ Sot/Şotie
4. Venitul din investitii

4.1 Tĺtular

A?
5.1

5.2.
0
1

7.1

din activitaii

b url ufl lo ţ

7.2. Sot/Sotie
7.3.

8.1
8.?.,

{

8.3,

sau caracterul
potrivit legii penale pentlu inexactitatea
P,.r"ntu declaľaţie constituie act public şi răspund
incomplet al datelor nrenţionate.
Data completăriĺ

Semnř'

ffi .oz tp,ď
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