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ß0ßâ' -. ą ľĺ'ir-lł',
lomiciliul.ľJp.EN.h..lţ.K.

SubsemnatuliSubsem nata,

2

falsulÎndeclaraţii, declar pe propria räspundere c'ă

Î

l. Bunuľiĺmobiĺe
1' Teľcnüľi
ľ{oTĂ:
jn
su oo' declaľa inclusiv cele aflate alte ţări'

Cota-

dobândirii

sau zona

--

Suprafaţa

Anul

Categoria*

Adresa

Modulde
dobandĺre

Tiiularul.2)

(5) alte categoriĺ deteren
(2)forestier; (3) ĺntravilan; (4) lucĺu de apă;
Cateooriile indicate Eunť (1) agricol;
dacä se află Înciľcuĺtul civil'

""tiâoiĺ'nu'
2' Clădiri

NoTĂ:
'đJuliĺu.rura

inclusiv cele aflate Înalte ţăľi'

Cota-

suprafaţa

Categoria*

Adľesa
sau

parte

dobândiľii

lde

Titularnl"2;

dobandire

zona
I

*

I

T

,

Categoriile

sunĺ (1)

ĺnđ""""""""ibate

apartanrent; (2)

casă de locuit; (3) casä de Ýäcanţă; (a) spaţii comeĺciale/de
întreţĺnereaacestora.

piĺ,îuń.r.pľoprietarului (titularul'

soţul/soţia' copilul)'

mele copropľietariloľ'

ĺl. Bunurimobile
I

de transport care sunt
iahturi şi.alte mijIoace
Autovehicule/autotu risme' tractoare, nraşini agľjcole, şalupe,
supuse înmatriculärii,potrivit iegíi
1

'

.

Maĺea

NatÚĺa

cotecţii de artä şi numĺsmatĺcä'
pľeţioase' bijuterii' obiecte de artă sl'de cuIt,
2. Burulri sub formă de metale
valoaie însumată depäşeşte 5'Q00
;;äi
ilři'"'ŢJĺ ä
ŕac parte din patrimoniulcultural naţional sau

'niăJđ.äi"
de euro

pe teritoriul României la
dacă ele.se află sau nu
indifeľent
propľietate,
în
aflate
bunurile
toate
ľi'Ţ*î.*ĺona

monrentul declarării.

estilĺata

Anul

Descľiete sumara

Înultimele 12
Înstľäinate
3,000 de euro fĺecare, şi bunuri imobile
depäşeşie
valoare
căľoľ
a
lll. Bunuri mobĺle,
instľainaľii

Persoana catľe
care s-a

Valoarea

Fortĺa ĺn

ínvestĺľe'Ínc[usív

fonduri9:jľľ:1lţ::ľ:ĽÎ:ľ1*ţ:"":-x?'3ä3'ł5iľeşí
tutiiioráeestora depăşeşte 5.000 de eLlro
d;iläj;;;;însumatea
carduľile de credit,
i1Â'.-ixi ţiäli'ÍJfi*r,ncaľe,

ľ3Ţ#o*,rĺa ĺncĺusivcele
caľe

din stľăinătate'
aĺlate înbănci sau instituţii financiaľe

is

Tipul

admínistľeaza sĺ
adresa acesteĺa

T

/

ĺn anul

lazi

.t

a.9no1iţn1oar sau echivalente;'

Categoľiil
(3) foncluri

(2)
au echivalente (inclu.sĺv card);
cu acumulare (sevor
priuăt" o" păń'Tíi*íaiiésisteme

*

'ilń.d'ň

declaľa cel

:ä a tuturoĺ acestora
t t - dacă
't-^9 ..^l^
valoarea de piaţăÎnsumat
2. Plasamente, investiţiidĺrecte şiîmpľumuturiacprdate,
')
Jepăşeşte 5.000 de

euľo

NoTĂ:
b"" uoi

sträĺnătate'

ĺu.rura inclusív investiţiile şi partĺcipările în

l{ť'de titluri /Cota de

Émitentiĺtlu/societatea

:

Valoaľea tota lalazi

partĺcĺpare

in care peľsoana este

actionaľ sau
asociat/beneficĺaľ de

(2) acţiuni sau
(iitluľi de stat, certĺfÍcate,obligaţiuni);
deţinute
valoaľe
de
(1)
hâriii
sunt:
i.Categoriile indicate
acoicäte Înnume peľsonal'
pärţi sociale ĺn societaii Ĺäňá"üË; łs)ĺ*p'u*ułůľi
a 5'000 de eurg
nete, caľe Însumate depäşesc echĺvalentul
3' Alte actĺve producätoaľe de venituri

FIOTA:

săuäiĺu*r'ľainclusiv cele

aflate înstľăinätate'

V. Datoriĺ

Înbenefĺciulunuite{,bunuriachiziţionateÎnsisţemleasíngşialteasentenea
Debite, ĺpoteci, gaĺanţii emise
depăşeşte 5'000 de euľg

äiutu*n acestora
l'unu'i, dacä valoarea Însumatä

í{0TĂ:
fĺnanciare aeutnuĺate îrrsiľăĺnătate'
Se vsr declara inclusiv'Pasivele
Creditor

Valoaľe

Gontract in anul

7
a cĺe piaţä din paĺtea unor
ona|ą sau instĺtuţiĺpublice
e dęcât cele ale

00 cle euron

Cine a rea1ĺzat venitul

Servĺciul

Suľsa venitului: numele,
adresa

biectul

Venitul annual ĺncasat

de venit

1.1 Titular
.2.

1.3. Co
gľadu.l l şi alll-lea.
uzual e primĺte din partea rudelo i de
" Se exceptează de la declaľare cadourĺle şi trataţĺile
an' 41
Înultimul an fiscalÎnchejiat (potrivit
Vll' Venĺtuľiale declaľaĺtului şi ale membriloľ săi de familĺe, reálizate
compĺetările tl!ĺerioeire)
din Legea nr' ;J1;1ooi.piivinó Codul fiscal' cu modificăŕile şi

ľ3Ţ*ţ*'r* in.turiu

venituiile pľovenite d in străi nătate'

Cine a realizat venitul

Şursa venitului:n urrele,
adresa

Venitul annual ĺncasat
de tĺenit

1. Venitul din salarii

1.1 Titula t'

1.2. Soi/S
1.3.

activitati

2. Ven

2.1 Titulaľ

1)

Soťsotie
folosi ntei bunuri

3.1 Tĺtuĺaľ
Sot/Şotĺe

4

4.2.

I

din investitii

s oÍ/Sotie

5.1 Titular

5.2.
0.
1

din activitati

rĺcole

Titular

6.
I

7.1

remĺi

de noroc

8.2. SotiSotie
8.3.

caracterul
potrivit legii penate pentru inexactitatea sau
Prezenta deelaraţie constituie act public şi răspund
ĺncomplet al dateloĺ menţionate'

SemnătupB

Data completării
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