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AĺţEXA 1
EECLARÄŢţE ĐE AVERE

Subşemnatul/Subsemnata,0F.lł9J/"-P.ţ6..t}/iA.'N'k

domiciliul .E{,l#?'!1Á'."'l'i"!"lt l'
că Îr
falsuI Îndeclaraţii, declar pe pľopľia răspundere
,

Bunuľiimobile
lerenuil

l.
1

NoTĂ:
Ś* ooi declaľa inclusiv cele aflatedn alte ţări'
Adresa

Anul

Categoria*

suprafaţa

Cota-

Modul

Tĺiularul*2)

dobândirii

sau zona

de apä; (5) alte categorii de teren
(2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu
(1)
agrieol;
sunť
indicate
Cateooriile
cĺvil'
uňiäuřunu, dacä se aflä înciĺcuitul

*

2. Clădĺrĺ

NOTA

äăooio.ĺura inelusiv

cele aflate înalte ţäri'

Cota-

Adresa
sau

o

dobândiľii

Categoľiile inđícatesunĺ

oroductie.

*z\La"Titulať'se menţĺóne
bunuiilo,.

ll. Bunuľimobile

de
dobandire

(3) casä de väcanţä;(a) bpaţĺicomerciale/de
(1) apartanrenţ (2) casä de locuit;

ľłľËii'ł'řá'ĺlie
se înţelegesoţul/soţĺa

áii*';;T

parte

azä,Înca

iricoproprietate'

::ľ'l
priĺ' n
mele

ului(titularul' soţul/soţia' copilul)'

de transPort care sunt
iahturi şi alte mijtoace
agľ'lcole,
maşini
tractoare,
şalupe,
1' Autovehicule/autoturisme,
supuse Înmatľiculärii,potrivit legii

Nr.de bucati

fi/laľca

Natura

.

'

Modul

Anul

,s-;

cult' colecţĺi de artä şi numismatică;
preţioase, bţuterii, obiecte de.ańă şi'de
metale
de
formă
2. Bunţlri'sulr
Însumatädepäşeşte5'Q00
universáĹ á cäror valoare
curtural"näiibň;i;;u
patrimoniul
parte
din
fac
obiecte care
de euro
pe teritoriul Romäniei la
dacä ele.se aflä sau ńu
indiĺeĺent
proprietate,
În
aŤlate
bunurile
ľi'Ţt*r.ĺonatoate
momentul dečlarärii.
sumara

esiimata

Anul dobandirii

Înultĺmele 12
euro fiecare' şi bunuľi imobile Înstľäinate
de
3'000
depäşeşte
valoaľe
lll. Bunuri mobile, a căľoľ

F 0nÎarn

Data instra

NaÍura
ĺnsirainat

Valoarea

inclLlsiv
lV' Active fĺnancialę
echivalente clę econotłlisire şi investire,
bancafe' fgnduĺi de,investiţi' forme
eu'ro
de
1 . Üontuľi şi depozĺte
5.000
t,ľliioiä.e.to'a depäşeşte
carduľile de credit, d'.ffiË;;;;i*uńła.a

NoTĂ:

äš'.,a.a.ra
care

sa u instituţiiÍinanciaľe din stľäinätate'
ĺnclusiv cele a'ľlate înbănci

admĺnistľeazasi
acesteia

Valuta

Deschis in anu

lazi

*Categoľiilauechivalenie(inclusivcard);(2)depozithanoarsauechivalente;'
(se vor
áiié sisteme cu acumulare
(3)

foncluri

ń;ffi"d;,.

pňoăt" d*

Ëäŕil;

declaĺa cel

piaţăÎnsumatăa tuturoľ acestora
acardate, dacä valoarea de
2' Plasamente, investiţii diľecte şi împľumuturi ł

ilea-şuşt.ĺ.oôo de
N0TĂ:

ü';;

euľo

În
declaľa inclusiv investiţiile şi paľticipările .sträinäiate'

Nť.de titluľi i eota de

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

Valoaľea tota

particĺpaľe

de stat, certiÍicate, obligaţiuni);
(1) hârtii de valoaľe deţinute (titluri
1'0ategoľiile indicate sunt:
acoľdäteînnume peľsonal.'

pärţisocialeÎnsocietăţi bomerciale;

]s1

äř'iřo*ĺ'ra inclusiv cele

Înbeneficiul

alte asemenea
bunuri aclriziţionaie Însistem leasĺng şi
unuĺte{,
-clepăşeşte

dacä valoaĺea Însumată;üň;;i;.*stoľa

ĺţoTĂ:

ś"oni ĺu'l.ra inclusiv'

a 5'000 de euro pe an:

aflate înstľäinătate'

V' Datoĺii
ptlriŢ.liË.t"ci, gaĺanţĺiemise

b'*j;

(2) acţiuni sau

ľ'p'u*utúľi

echĺvalentul
venituĺi nete' care Însumate depäşesc
3' Alte active produeătoare de

tţoTĂ:

lazi

5'000 de euľo

străinăĺate'
pasivele Ťinanciare acunrulate îlr

Creditor

unor
blice

Cine a realizatvenitul

Venitul annual

sursa venituluĺ: numele,

1.1 Titular

2. Sotisotie
1.3. Co
*

paľtea rudeloĺ de
Se exceptează de la declar9re cadouľile şi trataţiile uzuale primite din

l'

şial tl-lea

ań' 41
ultimul an fiscalînchéiat(potľivit
Vll. Venituri ale declaľantului şiale membľilor säi de familie, realizâte În
tl!ţerioárd)
din tegea nr.57,112003. piivinó Codul fĺscal, cu modi1căŕile şi completările
l

NoTĂi

śuuo' declara ipclusiv veniturile provenite din stľăinätate'
Cine a realizat venitul

rSt"lľsa venitului

adľesa

:

n

'

Venitul annu al incasâi

s erviciu

umele,

eneratoľ de rĺenit
1. Venitul din sala rii

1.1 Tĺtulaľ

1.2. So'/Sotie
1.3, Co
2' Venituľi din

2.1 Titular
2. Sot/Sotie

cedarea

bunurilor

3.1 Titular

3.Ż

4

ituldin

1

SoťSotie

5.1 Titular

n activitati
6.1

rem il
I

ride noroc

7.2. Sot/Sotie
7.3. Copii

aJ

ź---.------_

din alte s

Titulaľ

8.2. Sot/Sotie
8.3.

!l

sau caľacterul
declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea
incomplet al dateior nrenţionate.
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Semnäfuľa

Data completării
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