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MUNICIPIUL BUCUflEŞTI

DECLARATIE DE AVERE
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Categoriile indica te sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale /
de productie
*1) Prin familie se inţelege soţul/soţia şi copii aflaţi in intreţinerea acestora .
.» La "iitular'~ se menţionează, in cazul bunurilor proprii, numele propnetarului (titularul, soţul/soţia,

copilul), iar in cazul bunurilor in cop;oprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
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2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult,
colectii de <lrtâ şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural
naţio~alsau universal, a căror valoare Însumată depăşeşte 5.000 Euro

. Nota: se vor menţiona toaie bunurilE aflate in pr1priet3te, indiferrf:nt dacil ele se află sau nu pe. teritoriul
RDmâniei li momentul declarării
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III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3000 EURO
FIECARE, ŞI BUNURIIMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
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W Cat"c'),,;ile indicate sun!' (1) Sont curent sau ?chivalente (ir,clusiv card); (2) Depozit bancar sau
echivalente; (3) FO;lduri de iny~st,ţii sau f1c~ivalentc, inclusiv fonduri priva te do pe,lsii sau alte sisteme cu
acumu'a.'e (se vor declerd ce", aferente anului fiscal anterior)
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dacă valoarea de piaţă

* Categoriile indica te sunt: (1) Hârtii de valoare deţinute (ti luri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) Acţiuni
sau părţi sociale În societăţi comerciale; (3) Împrumuturi acordate În nume personal

3. Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul
a 5.000 Euro pe an:
Nota: se vor declara inclusiv cele af/ate În străinătate
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Vl. Cadouri, servicii SeU! avantaje pr~mitegratuit sau subventionate fata de
valoarea de piaţa, din partea unor persoane, organizaţii, societă~i comer~iale,
regii autonome, companil/soclctăti nationale sau institutii publice româneşti sau
străine, inclusiv burs~: credite, g~ranţii. decontări de cheltuieli, altele decat cele
alean9ajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 Euro'

1.2. SoUsotie

~
1i 1.3. Copii

1 ....---.--
Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al fI-

lea.

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În
ultimul an fiscal Încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003- Codul fiscal, cu
modificările şi compietările ulterioare)
Nora: se vJr dec'arij inclusiv '<8<iirurill')provenite din stramătâte



1.2. Sol!soţie, etc .

. 1.2. Sc:>ţfsotier--
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1.1. Titular

1.2. Sot/sotie

6. Veniturj din; activltăti a

1.1. Titular

1.2. Sot/sotie

1.1. Titular

1.2. Sot/sotie

1.3. Copii
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