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ANEXA

1

ĐE}LARÄŢłE ĐE AuERE

Subselĺuatl 'l/e'

falsulîndeclara
l. Bunuri imobile
1' Terenuĺi

NoTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflatedn alte ţări
Categoriao

Adresa

sau zona

Anul

Suprafaţa

Modulde
dobandire

Cota-

do

..-L7
^ln

*

Tiiul arul*2)

lą

ri
de apă; (5) alte categorii de terenu
(2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu
Categoriile indicate sunť (1) agricol;
dacă se aflä Încircuitul civil'

"ňiäu'ř'nu,
2. Clădiri
NoTĂ:

6;;;

declara inclusiv cele aflate Înalte ţäri'

Adresa
sau
zona

Anul

uprafaţa

dobândiľii

Modul de
dobandire

Cotaparte

Titularul'-2)

t/

*

(3) casä de väcanţä;(a) spaţii comerciale/de
(1) apartanrent; (2) casă de locuit;
Categoriile inđ'icatesunt:

nroduciie.

acestora'

aflaţiÎnÎntreţĺnerea
ľłíţ,lľł'iá,.ĺlie
se înţelegesoţul/soţia şi,.:tl]i

|ioprietarului
-2! ;ą'T*ulaľ, se men1iă n;ăia,in äazul nunuřiälîiopiľ,îuń.l"
numele coproprietarilor'
iaŕ Încazul bunurilor

ll. Bunuľimobile

in''ăäp.îŕ.iate,cota-parte şi

(titularul, soţul/soţia, copilul)'

alte
tractoare, maşini agĺcole, şalupe, ĺahturi şi
1 . Autovehicule/autoturisme'
supuse Înmatriculärii,potľivit legii

Marca

Naiuľa

fuP-Ĺ\

Nr.de ľrucati

Anul

sunt
mţloace de trans1cort care

bricatie

tVlodulde

ndire

.\

colecţii de artä şi numismatică,
pľeţioase, bţuterii, obiecte de.artă sĺ'de cult'
2. Buîtlrisub forrnä de nretale
însumatădepäşeşte5.Q00
universáĺ, á căror valoare
.urturrinŢiibň;i
patrimoniul
parte
din
obiecte care fac
de euro

;'

NoTĂ:

sau nu pe teľitoriul Rornâniei la
proplrietate, indiferent dacä eletse află
în
aflate
bunurile
toate
menţ'ĺona
su oo'
monrentul dečlarărĺi.
estimata

Anul dobandi

Descriere sumara

imobile însträinateînultimele 12
depäşeşte 3.000 de euro fiecare' şi bunuľi
valoare
căľor
a
mobĺle,
lll. Bunuri
luni

Data i nstľainarii

Natura
instrainat

iYÂÎľiţîä:*o,-

bancaľe,

carduľile de credit,

ľ3Ţj:o..'rra
care

f'lj'ii.q:

Persoana catre
care s-a instrainat

Fonĺa instrainarii

Valoarea

ĺnvestiľe' inelusiv
euro
de
ľ:1lţ:iľľ:"Î:ľ'^i:ţ:""ť--;?:s[BT5ţî'-J
tutiiio' aeestora depäşeşte 5.000

d;ă';Ë;ea'însuma"

sau ĺnsiituţii iinanciare din stľäinätate.
ínclusiv cele a.ĺlate înbänci
Tipul

Valuta

Deschis in anul

lazi

administreaza si
adresa acesteia

)

indicate
investiţ
de
foncluri
(3)
aferent
declaľa cele

*

categoriire

a

,

(2) o.gpo:jll-lloar sau echivalente;
echivarente (incrusiv card);
jiJ
cu acumulare (se vor

u'ĺ"n!uň pňoät" d"

ffi;Tiu?

"'l'

9
piaţă
ac.ordate, dacă valoaĺea de
2, Plasamente, invesiiţii diľecte şi împrumutuľi ')

;;băţ"şi.s'óoo o.
NoTĂ:

ij;il

=i't.*"

tă a tuturoľ acestora
Însuma'-

"u'o

declara nclusiv investiţiile şi participările
i

1

În.sträinăiate'

Nŕ.de titl uľi / Cota de
particiPare

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

Valoarea totala la

im

acţiuni sau

o bl igaţiuni); (2)
deţinute (titlu ri de stat, ceriificate'
valoaľe
de
(1)
hârtii
sunil
Categoriil e indicaie
nume personal.
(3) împrumutuľiacordate În
părţisociale Însocietäţi bomerciale;
a 5,000 de euro
caľe Însumatedepäşesc echivalentul
de venituri nete,
3. Alte active producătoare

NO-IA:

b"ăuiiou'l'ra

Pe an:

inclusiv cele aflate Înstľăinătate'

V, Datoriĺ

_clepăşeşte
pellńe, ipoteci, garanţii emiseÎnbeneficiulunuiteĘ,bunuriachiziţionateÎnsisţemleasiĺrgşialteasemenea
5'000 de euro
Însunrată ;ř;i;;il;'"stora
; dacă valoarea

ń'*

NoTĂ:

s"

ooi

ĺu'lura incĺusiv'pasivele financiare

Creditor

Contract in anul

acumulate Înstľăinăiate'

Scadent

Valoare

partea unor
faţä de valoarea de piaţă din
primite gratu it sau subvenţionate
publice
avantaje
sau
instituţii
sau
Cadouri, servicii
i autonorĺe, compani i/societäţi naţional''l
comerci
societ'łi
ale
organizaţii,
de cheltuieli altele de':ât cele
'
credite, gara nţii, decontäri
sau străine, incluşiv burse,
euro*
500 de
depăşeşte
ală
valoare individu
angájatorul ui, a căror

)

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adľesa

Venitul annual incasat

Serviciu
nerator

Vęn it

1.1 Titular
2. Şoťsgtie
1

de gľadul l şi alll-lea.
uzuale primite din partea rudelor
cadourile
declaľare
la
de
şitrataţiile
exceptează

*Ęa

fiscal
săi de familie, realizate Înultimul.an
Vll. Venituri ale declarantului şi ale membrilor
rr|ĺerioare)
ciL ńodificäŕile şi completărite
din LeEea nr' 511ĺ2003privind Codul fiscal,
NOTAI

b;iŞdeclara

(potľivit ań' 41
Închéĺat

inclusiv venitLliile provenite din străinătate

Cine a realizat venitul

Şursavenitului:num ele,
adľesa
1

Ven

Venitul annual incasat

Servici

erator de venit
n

di

1.1 Titulaľ

1.2. Soi/Sotie
1.3.

Ven

fl din aciivitati

2. 1 Titulaľ
I
ţ.

2.2, Sot/S

enĺĺuľi

cedarea fol osintei unurilo

3.1 Titular
7 Đ oVSotie

Venitul di

nvestitii

4.1 Tituĺar
A

Sot/Sotie

din
5.1 Titular

5-Ĺ'
6

din activiiati

6.1

ID
Venitul

7.1 Titulaľ

sidin

de nsroc

7.2. Sot/Sotie
7.3.

Venitul

alte surse.

8.1

8.2.
8.3.

inexactitatea sau caracterul
public şi răspund potrivit legii pellale peniru
act
constituie
declaraţie
Prur.ntu
incomptet al dateloĺ menţionate'
Data completării

.Ź*.''p_l,.2'o!8

5grnnäłt|ľâ

