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falsul îndeclaraţii' declar pe pľopria răspundere că
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l. Bunuriimobiĺe
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NoTĂ:
Se vor declaia inclusiv cele aflate in alte ţări
Adresa

Categoria"

sau zona

Suprafaţa

Anul
dobândirii

Cota-

Modulde
dobandĺre

Tiiularul*2)

(3) intravilan; (4)luciu de apă; (5) alte categoriideterenuri
Categoľiile ĺndicate sunt: (1) agricol;(2)forestier;
extraviĺane, daeă se aflä înciĺcuitul civil'
2. Clădirĺ

*

NoTĂ:
s* uoi ou.tura inclusiv cele aflate îĺlalte ţări'
Adresa
sau

Categoria*

Anul

parte

dobândiľii

z.ona

*

Cota-

Suprafaţa

oo

,ł-ao

Ż

Modulde

Titularul"2)

dobandire

e

locuit; (3) casä de väcanţă; (a) spaţiĺcomerciale/de
sunt: (1) apartanrent; (2) casă de
Categoriile inđîcate

producţie.

aflaţi înÎntreţinereaacestora'
se Înţelegesoţul/soţia si,1o*iii
p.ľoprietarului (titulaĺul, soţul/soţia' copilul)'
*2\
înäazul nunuĺioń'oprii, ńumele
La,,Titulaľ,, ," *"ńtiăň".äe,
cota-parte şi numele coproprietarilor'

řiiţ,ii,ii'*ilie

iâiiłrr"uliunurilorÎ;;p'.p'i"tate,

ll. Bunuľi mobile

alte m'ljloace de tľansport care
Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini aglicole, şalupe, iahturi şi
supuse Înmatriculări i, potrivit legĺi
1

sunt

:

.

Anul

.de bucati

fabricatie

2,O e

Modulde

bandire

de artă şi numĺsmatică'
obiecte de.ańă s] de cult' colecţii
2. Buulri sub formă de metale preţioase, bijuterii,
valoaie însumatädepäşeşte5'Q00
t ru uniourrăi;
obiecte care fac parte din patrimoniul .ulturJl nátibnál
de euro
nu pe teritoriul României la
proprietate, indiferent dacă ele.se află sau
În
aflate
bunuľile
toate
menţíona
ľ3I#

ň;

momentul dečIarărĺi.

Valoarea estimata

Anul dobandirii

Descriere sumara

înstrăinate înultimele 12
3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile
depăşeşte
valoare
căľor
a
mobile,
lll. Bunuri
lunĺ

Natura bunul ul

Data i nstrainarii

instrainat

forrna instrainarii

"

NoTĂ:
din sträinätate'
Înbănci sau ĺnstituţiiÍinanciare
Se vor declara ĺnclusiv cele aflate
lnstitutia care

Valoarea

economisire şi investire, inclLlsiv
fonduride ĺnvestiţii, forme echivalente de
5.000 de er-lro
dJă',;î;;;eäĺnsumata tuti,*' acestora depäşeşte

bancare,
i:ÂÎlxÎţîä:o*carduľile de credit,

Persoana catre
care s-a instrainat

Tipul

Valuta

Deschis in anu

SoldA/aloare la zi

administľeaza si
adresa acesteia

2

(2) depozit batnoar sau echivalente;
(se vor
echivalente (inclu.siv card);
Categoriile indicate sunt: (1) cont cuľent sau
siste.me cu acumular|
uií;lĺJ
priňt"
ĺ3) foncluri de investiţiĺsau echivalente,

*

dł#;i

inĺušiřä;;

bŢ.jă'' .Jääierentéanului fiscal

anteľior)'

împrumuturi acprdate,
2. Plasamente, investiţii directe şi
depăşeşte 5.000 de euľo

NOTĂ:

ř;;;declara

dacă vaĺoarea de piaţă

9 !r ' 4._ _t-xi^x+ĄłÂ
inclusiv investiţiile şi paľticipäľileînstrăinătate'
Nr.de titlu ri/ Gota de

Emitent titl u/societatea

äăuoia.ĺ.ra inclusiv

1

Valoaľea tota lalazi

particiPare

in care Persoana este
actionaľ sau
asociat/beneŤiciaľ de

ľ,loTA:

atä a tuturor acestora
însUffl-'-

cele aflate Îĺlstľäinătate'

leasIĺ şi alte asemenea
llreneficiul
hl lnt lri achiziţionate
achizitionate Însistem leasĺĺlg
-- -J:^i.,l ,,^l lí ţarł
terţ, bunuri
unui
În
emise
Deţrite, ipoteci, garanţii
5'000 de euro
a tuturoľ acestora depăşeşte
valoar.r'i*u*ru
dacă
bunuri,

V.

Datorii

ĺţoTĂ:

šăonio.ĺura inclusiv

Îrlstľăinătate
pasivele financiare aĺ)umulate
ntract in anul

Valoaľe

de pi aţă din partea unor
na|ł sau l nstituţii publice
decât cele ale

)

Cine a ĺea1izatvenitul

Sursa venitului. numele,

Serviciul

Venitul an nual incasat
de venit

1.1 Titular
.2. Sot/sotie
1.3.
*

gradul l
primĺte din partea rud elor de
Se exceptează de la declarFre cadouľile şitrataţiile uzuale

şialllłea

(potrivit ań' 41

realizate
Vll. Venituri ale declaľantului şi ale membrilor săi de_familie,
i:,ľlľ:]'::'1î'''Închĺjiat
completările ľţterioąre)
din Legea nr. 5Z1l2ggá'piĺuino codu1fiscal, cu ńodificările şi
F{oTÄ:

ooideclara inclusiv veniturile pľovenite din străinătate.

b_u

Cine a realizat venitul

.Sursa venitului: numele,
Serviciul prestat/obi ectul
de venit
adľesa
salarii
din
itul
Ven
1.

1.1

1.2. SoVSotie
1.3.

Venitu ľi din activitati

2'1 Titulaľ
2.Ż. Sot/Sotie
Venitu il

cedarea folosintei

urilo

3.1 Titular
S oVSotĺe

Venitul din investiti
4.1 Titular
4.2. Sot/Sotie
5

itul din

ll

1

.2
6.

dĺn activĺtati

6.

remil
1

de noroc

Venitul annu alincasat

7.2. Sot/Sotie

'7.3. Copii

L

Venitul

n alte

8.1

8.2. SoVSotie
8.3. Copii

pentru inexactitatea sau caracterul
Pr.r"ntu declaraţie constituie act public şi răspund potľivit legii penale
incomplet al datelor nrenţionate'
Data completării
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.23.'.03'-'Ł.9..ţđ

5

