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EEâLARÄŢţE ĐE AVERE

de
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ooňi.iliul
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fuaĺłtłłĺłaíuncţip

Subsemnatul/Subsemnata,

'.,'/ťj}

,.cunoscând

ýeve

e

art' 292din Codul penal privind

falsul Îndeclaraţii, declar pe propľia răspundere cä Împreunăcu familia*1) deţin următoareĺe:

'

l. Bunuľiimobiĺe
1' Teŕëńür-i

NoTĂ:
Se vor declaľa inclusĺv cele aflateJn alte ţări,
Adresa

Categorĺa*

Suprafaţa

Anul

rte

d

sau zona

Cota-

Modulde
dobandire

Titularul.2)

(5) alte categorĺideterenuri
Categoriile indĺcate sunŁ (1) agricoĺ;(2)forestier; (3) ĺntravilan; (4)luciu de apă;
civil.
extravilane' daeă se aflä Încircuitul
2. Clădiri
*

ľ{oTĂ:

se vor declara inclusĺv cele aflate înalte ţäri'
Adľesa
sau

Categoria*

Anul
dobândiľii

Suprafaţa

Cotapańe

Modul de
dobandire

Titularul"2)

zona

+

*

locuit; (3) casä deväcanţă; (a) spaţii comerciale/de
Categoriile inđĺcatesunĺ (1) apartament;(2) casă de

producţie.

lĺjÉrińĺamĺlie
se înţelegesoţul/soţia şi.copiii aflaliÎnÎntreţĺnereaacestora.
-zj Ĺâ';ĺitul'ť'se móntriă n"^iě,,În äazul.bunurilor proprii, numele pľoprietarului

(titularul, soţul/soţia' copilul)'

coproprietariloľ'
ia] ĺn cazul bunurilor Îďcoproprietate, coia-parte şi numele

ll. Bunuri mobile
1

sunt
1' Autovehicule/autotuľisme, tractoare, maşinĺ agricole, şalupe, iahturi şi alte mĺjloace de transport care

Supuse înmatriculării, potrivit ĺegĺi

Natura

i;

Maľca

Nr.de bucati

Modulde

Anulde

.Łtł ĺn

,

ndire

ĺ1ł, .,,ł

2. Bun1lri sulr formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de ańă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, ^ _
5'Q00
obiecte care fac parte din patrinłonĺul culiurál naţĺonalsau univerŚai, a căror valoare Însumatădepăşeşte
de euro

NoTĂ:

la
Se vor menţĺona toate bunurile aÍlate Înproprietate, indiferent dacă ele.se afĺă sau nu pe teritorĺul Românieĺ
momentul deăarării.

Valoarea estimata

Anul do

Descrieľe sumara

Înultimele 12
lll. Bunurĺ mobĺĺe,a căľor valoare depäşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuľi imolrile însiräinate

Natura bunLllui
instrainat

Data instraĺnarii

Persoana.catre
care s-a instrainat

Forma instrainarii

Valoarea

lV' Active financĺaľe

ł' ć.'i'ii ţi Jepozite

bancare, fonduri de ĺnvestiţii,forme echivalente de economĺsire şi investire, inclusiv
.ä'uu'iĺuoä creoĺt, dacä valoarea însumată'atuturor acestora depäşeşte 5.000 de euro

NoTĂ:
śevor declara íncĺusiv ceĺe a'fÎateín bänci sau ĺnstituţiifinanciare din sträinătate.
ĺnstitutĺa care

admĺnistreaza si
adresa acesteia

Tĺpul

Deschis in anul

SoldA/aloäľe la zi

Categoriile ĺndícate sunť (,i) cont curent sau echivalente (ĺnclusir1card); (2) depozithanoar sau echivalente;
(se vor
(3) fonřluri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensiŕiäu alte siste.mé cu acumulare
declaľa cele afeľente anului fiscal anteľior)'
*

acestora
2' Plasamente, investiţii dĺrecte şi Împrumuturĺacprdate, dacă valoarea de pĺaţă însumată a tuturor
J
depăşe$e 5.000 de

euľo

NoTĂ:
Se voľ declara inclusiv investiţiile şi participările

'\

În'străinăiate.

Nr.de titluri/Cota de

Emiten'r titlu/societatea

Valoaľea totala la zl

participare

ĺn care persoana este

aciionaľ sau
asociat/beneficiaľ de
im

obligaţĺuni); (2) acţiuni sau
l'Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoaľe deţinute (titluri de stat, certifĺcate,
perconal'
pärţisăciale însocietăţi comárciale; (3) Împrumutuľiacoľdáte înnume

echivalentul a 5'000 de euro pe an:
3. Alte active producătoare de venĺtuľinete' care însumate depăşesc

NO-IA;

se

vor declara inclusiv cele aflate Înstľăinătate'

V. Datoĺii
plľrit., ipot"ci, garanţii emise înbeneficiul unui teţ, bunr-lri achizi$onate Însistem leasirlg şi alte asemenea
5'000 de euro
ńuńuľi, dacă vaióareáÎnsumată a tutuľoľ acestora depăşeşte
NoTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financĺare acumulate înstľăinătate'
Creditor

Contract in anul

Scadent la

Valoare

bvenţionate faţă de valoarea de piaţă din partea unor
onle, companii/societăţi naţiona|ł sau instĺtuţiĺpublice
decontäri de cheltuielĺ' altele deĺ:âi cele aĺe
00 de euro*

Cine a realizat venitul

Venitul annualincasat

Sursa venitului, numele,

1.1 Titular
.2. Sot/sotie

1.3. Copii

" Se excepteazä de

declaľare cadourile şi trataţii

uzuale primite din partea rudelor de gľadul l şialll-lea'

de familĺe, realizate Înultimul an fĺscal încheiiat(potrivit ań' 41
din Legea nr.571ĺ2003 pľivind Codul fĺscal, cu modificăŕile şi completările rl!Íerioare)

Vll' Veniturĺ ale declarantului şi ale membrilor săi

šľľ#o*'rraipclusiv venitLliĺle provenĺte din
Cine a realizat venitul

străinătate.

Şursa venĺtului:numele,

|

'

Servĺciul prestat/olriectul

Venitul annualĺncasat

qeneratoľ de venit
1. Venitul din salarii

adľesa

1.1 Titulaľ
Ĺ,

1.2' So'i/Soţĺe
3
2. Venituri din activitati

2.1 Tĺtulaľ
2.2, Sot/Sotie
3. Venĺiuri dilr cedarea folosintei bunurilor

3.í Titular
3.2, SoVSotĺe
4. Venitul din investitii

4.1 Titular
4.2, Sot/Sotie
5' Venitul dĺn

il

5.1 Tĺtular
5.2. Sot/Sotie
6

dirr

7. Veniţul din

remii

le

6.1 Titular
6.7.

7.1

sidĺn ocuride noroc

7.2. Sot/Sotie
7.3. Copii
8. Venitul din alte
8.1 Titulaľ
8.2. Sot/Sotie
8.3. Copii

Pľezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivĺt legii penale pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor

nrenţionate.

Data completării

..22,..Q2'.,'2.oţ8

\

Seľuĺlătuľa

