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Aĺ\IEXA 1

EEaLARÄŢIE ĐE AuERE

Al'p"i'tlłl'la
'ái'zgzai'

rra
Subsemnatul/Subsemna
cun
ĺĺ)ľł!.N'1t.'ŕI.ĺ',
domiciliul
''',
'',
falsul Îndeclaraţii, declar pe propria ľăspundere că Împ
ta, ..l.ď.ţ.ţ'iJ'ĺ:!..'.Vţ.5.ĺß,

cNP
rivind

deţin urmät

l. Bunuriimobile
1' Teĺ'ëńüÎi

NoTĂ:

se voi oeclaia inclusiv cele

dobândirii

sau zona

cJ

/Ł

łl

SupraŤaţa

Anul

Categoria*

Adresa

aflate dn alte ţări

o,íL lł,

200ł

F

l'Jľl

l

Categoriile,ríJrtJ:r.t:

/oo

ĺ

Tiiularul*2)

Modulde

dobandire
6rft

5oTlţ

0 ra
/"J

*

Cota-

)L

ío

AëF

ç

oTa€

de apă; (5) alie categorii deterenuri
(1) agricol; (2)forestier; (3) intravilan; (4)luciu

extraviĺane' dacă se aflä încircuĺtul civil'
2. Clădĺri

NoTĂ:

s"

uoi ou.lura inelusiv cele aflate înalte ţäri

-

Anul

Categoria*

Adresa
sau
zona

Suprafaţa

dobândiľii
ţa

Cotaparte

5Ú/

Modulde
dobandire

ťłłnĐ'tłIłłLF

r o7łĺ:

(2) casáde locuit; (3) casä de väcanţă; (a) spaţii comerciale/de
Categoriile inđrcate sunt: (1) apartament;

producţie.

ľłiËii,iiá'.ilĺese înţelegesoţul/soţia şi,.:ľ]i aflaţi înÎntreţinereaacestora'

*2) La,,Titulať, se menţióne azä,încazul,nunuiio.pioprĺ,îumele|ioprietarului
coproprieiaril oĺ.
bun
áŕ Î*ä]

uiito,.

ll. Bunurimobile

^-ś

Î;;ň'.pri.tate, cota-parte şi n u mel e

(titularul, soţul/soţia' copilul)'

a

L Autovehicule/a utoturisme, tractoare, maşini
supuse Înmatriculării, potrivit legĺi
Tţ9Tą

lţr;de bucati

Marca

Natura

de transport
ľicole, şalupe, ĺahturi şi alte mijloace

od

Anul

oare

Sunt

:

d dobandi

ĺł

5

J

de artă şi numismati'i
^^^
obiecte de.artä 'sj de cult, colecţii
5'l00
2. Buntlri sulr formă de metale preţioase, bţuterii,
valoare Însumaĺădepäşeşte
sau
univerŚal,
naţional
cultural
din patrińoníul
íĺiă"ď.äř.;ą;
de

euro

ľ-oI#

;.ffi

ń;rt'

. llf _ -_._r dacă
l^^:ele'se află sau nu pe teritoriul României Ia
toate bunuľile aflate Înproprietate, indiÍerent

'.rtĺona
deăarării.
momentul

loarea estimata

dobandirii

Descrieľe sumara

însträinateÎnultimele 12
3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile
depäşeşte
valoare
căľoľ
a
lll. Bunuri mobile,

nLrl
Natura
instrainat

Data i nstrainarii

Persoana Paire
care s-a insirainat

Forma

Valoarea

investire' inclusiv

*ncare, fonduri d:jľy^".:Ţlţľ;j:ľ:"Î:ľ'^*ţ:::Ł?'3l315ireşi
iY'ÂÎllÎţîä:Ëäî5.000 de eu'ro
d'# ;i;;eá ińsumate . tutiiio. u.estora depäşeşte
cardurile de credit,

NoTĂ:

din sträinätate'
aflate înbănci sau instituţii financiaľe
Se vor declara inclusiv cele
lnstitutia care

Tipul

Valuta

Deschis in anul

lazi

administreaza si
adresa acesteia

2

(2) deno1iţ ba1oar sau echivalente;
au echivalente (inclusir1card);
cu acumulare (se vor
piiuät* d" Ë;;Tŕu;áiié sisteme

indĺcate
investiţ

*

Categoriile
(3) foncluri de
declaľa cele aferente

ń;ń-d;'i

piaţă Însumatäa tuturoľ acestora
acprdate, dacă valoąrea de
2' Plasamente, investiţii directe şi Împrumuturi

depäşeşte5.000 de euľo

tţoTĂ:

Ş;; deçlaľa inclusiv investiţiile şi paľtĺcipările În.străinătate.
Nŕ'de titluri /Cota de

Emitent titlu/societatea
in care Persoana este
actionaľ sau
asociat/beneficiaľ de

Valoaľea tota

lazi

participare

certiÍĺcate,
de'valoaľe deţinute (titluride stat,
1'lategoriile indicate sunt: (1) hârtii
peľsonal'
nume
În
acoiaäte

obligaţiuni); (2) acţiuni sau

(3) impruńuiůľi
pärţi sociale ĺn societaiŢ'áä,łiá"iul";

pe an
echĺvalentul a 5'000 de euro
de venituľi nete, care însumate depăşesc

NoTĂ:

äăuoio.*l'ra inclusiv cele

aflate Înstľăinätate'

Însistem leas!rlg şi alte asemenea
beneficiul unui terţ, bunuľi achiziţionate
în
emise
garanţii
ipoteei,
Debite,
euro
. iůiúiu'acestora clepăşeşte 5'000 de
uuňuri, dacă valoarea Însumată

V. Datoĺii

ĺţoTĂ:
financiare acumulate Însirăinăiate'
śevor declara inclusiv pasivele
Creditor

Contract in an

Scadent la

Valoare

)

Ci ne a rea 1 izat VE niiu

Sursa venitului: nutnele,
adľesa

Serviciul

Venitul annual incasai
de venit

1.1 Titular
1.2. Sot/sotie

o

alll-lea.
din Pa ftea rudelor de gľadul l. şi
Se exceptează de la declarlre cadourile şi trataţiile uzuale primite

aft' 41
..
ultimul.an fiscalîncheiat(potľivit
Vll' Ven1uľi ale declaľantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în

din Legea

nr

NoTĂi

'

rl!Íerioare)
5Z1t111gi,privind Codul fiscal, cu modificăŕile şi completări|e

Se vor declara inclusiv veniturĺle provenite din străinătate.
Cine a realizat venitul

.Suľsa venitului:numele,
adľesa
1

Venitul annual incasai

Servi

eneratoľ de venit

Venitul din salarii

1.1 Titular

1.2. Soi/Sotie
1

2. Venituri din activitati

2.1 Titulaľ
2.2. Sot/Sotie
J. Venituri d ĺl1 cedarea fol osintei bunuľilor
3.1 Titulaľ

3'2. Sot/Şotie
4. Venituldin investitii

4.1 Titular
Ă 2. Sot/Sotie

V.enituldin
5'1 Titulaľ
3-t. Sot/Sotie
dirr activitati
1

Titula

6.?.
Venitul
1

sidin

de noroc

7.2. Sot/Sotie
/..1.

8. Venitul din alte
8,1

8.2.
8.3.

penale pentru inexactitatea sau caracterul
Pr.r.ntu declaraţĺe constituie act public şĺrăspund potrivit legĺi
incomplet al datelor nrenţionate.
Data completării

semnăplľa
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