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DECLARATIE DE AVi':I~E
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PRIM,<\JUA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DECILARATIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsen'lnataGf:ţ~c:e!. '/{/li!"l/.it .~..l!tJ0.·1t~/t , .
avânci f-Jnqi,3de .6><1.(f1: r. ......., la.. j;r/,E.(fq7>t ... Id-: I'.j2/rYO,/i/.'e.c!

.......... .., CNP ~ ..-:-:-:- , domiciliul
'- •••••••••••••••••• "1 cunoscând prevederile art. 292 din

Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere că Împreună cu
famlilaX

'1 ':leţin următoarele:

1.SutJU ~I IMOBILI:
1. Ten"nuri

Nota' se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări
rl' ADRESA SAU ZONA CATEGORIA A~UL SUPRAFAŢA COTA

*) DOBANDIRIJ PARTE
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VALOAREA MODUL DE
DE DOBÂNDIRE

IMPOZITARE

TlTULARUL*

I
IÎ---------

~-----
I'-.------

TITULARUL* }
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Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier (3) intravilan, (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri
ex/ravi/ane c!acă se află În circuitul ,;ivil

~~,CIăcliri
-Ale/a' se vor declara inclusiv celE! aftale m alte ţan
r-A'DRESJ\SALÎZONJ\ 'CATEGDRli\ 'j\NUL SUPRAFAŢA COTA VALOAREA MODUL DE
~_ *) DOBÂNDIRII PARTE IMPOZABILÂ DOBÂNDIRE
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I
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Calegoriile indicate sunt (1) aparrammt· (2) casă de locuit: (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale /
de proaucţle
*' I Prin familie se Înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi În Întreţinerea acestora .
• 21 La "titular" se menţionează Îr. cazul bunurilor proprii. numele proprietarului (titularul. soţul/sotia.

copilul), iar În cazul bunurilor În coproprietate. cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. EJUNURIMOBIL!:.
1. Autovehicllie I autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace
dE!transport care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii

-~--- i'JATLJRJÎ--~MARCJ~UCAŢI I ANUL DE I MODUL DE
--1- _ I FABRICATIE DOBÂND!RE.rc=-=~~-~- 1- --------, . I ~
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2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult,
colecţii de artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural
naţional sau universal, a căror'valoare Însumată depăşeşte 5.000 Euro
/Voia' se vor menţiona toate bunurile a;'1ateÎn proprietate. indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul
Rom§niei la f1)of1)E'ntuldeclarării
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DESCRIERE SUMAF~A ANUL VALOARE ESTIMATA. DOBÂNDIRII
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III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3000 EURO

FIECARE, ŞI BUNURIIMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI

PERSOANA CATRE
CARE S-A ÎNSTRĂINAT

FORMA
iNSTRĂINĂRII

VALOAREA

~-------~-



IV. ACTIVE FINANCIARE
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisi re şi
irlllE!stitl~,inclusiv carduri c1,~c ',:,dit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte
5.000 Euro
Nola: se vor declara inclusiv cele aflate În bănci sau instituţii financiare din străinătate

~mTUŢIA CARE ADMINISTREAZA ŞI VALUTA DESCHIS IN SOLD I VALOARE
ADRESA ACESTEIA ANUL LA ZIr------

,-~
I
I

I
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, *) CEltegoriile Indieate sunt' (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card): (2) Depozit bancar sau
ecl1iva!eflte. (3; Fonduri de investtfii sau echivalente, inclusiv fonduri priva le de pensii sau alte sisleme cu
aculJlulare (se ,'ar declara cele afemnte anului fiscal anterior)

2. fll<lsarnente. investiţii dir':lcte şi Împrumuturi acordate. dacă valoarea de piaţă
Îns llmată a tuturor acestclra d\epăşeşte 5.000 Euro
Nola' se vor declara inclusiv investiţiile şi participările În străinătate

*'Categomle II1rJlcatesunt: (1) Hârtii de valoare deţinule (Iitluri de stat, certificale, obligaţiuni); (2) Acţiuni
sau părţi soc/ah, În sociel~ţi comerc;ale, (3) Împrumuturi (3IcordaleÎn nume personal

~- EMITENT nrLU I SOCIETArEA IN CARE TIPUL *J NUMAR DE VALOARE TOTALA
PERSOAt-lA ESTE ACŢt0t:!AR SAU ASOCIAT I TITLURI I COT A LAZI

I BENEFICIAR DE 11JIPRUMUT DE
PARTICIPAREr-----
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3. J\lte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul
a 5.000 Euro pe an:
Nola: se vor declara inclusiv ceie anate În străinătate
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VALOARE

V. DATORII
Debite, ipoteci, garanţii emise În beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate in sistem
leasin!J şi al·te asemenea bun Jri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte
5.000 Euro
Nota se vor decla,'a inclusiv pasi'v'e/9 financiare acumulate În străinătate

CREDITOR CONTRACTAT SCADENT LA I
l t----"-IN'-.:A..:.:N.:.:U:..:L'--+ It- ---i
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VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de
valoarea de piaţă, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale,
regii auto om,e, companii/s'Jcietăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau
str~iine, inclusiv burse, creeHte, garantii, decontări de cheltuieli, altele decat cele
ale angajatorului, a căror valo.are individuală depăşeşte 500 Euro.'

CINE A R.EALlZA T
VEI~ITUl.,· j .,
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11.1. Titiliar
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SURSA VENITUlUI:
NUIVlE, ADRESĂ

SERVICIUL PRESTAT I
OBIECTUL

GENERATOR DE
VENIT

VENIT ANUAL
ÎNCASAT

Se 9xcepte8z!i d9 la declaram cac!ourile şi trataţii/e uzuale primite din pa/tea rudelor de gradul I şi a/II-
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
moeli'ficări!e şi completăl'ile ulterio.are)
Nota se vor declara inclusiv velÎilcifJle provenite din srrăinătate



---------------_._------_.-
Clli[ A REALIZAT SURSA VEH!TULUI: NUME, SERVICIUL PRESTAT I VENIT ANUAL INCASAT

VENITUL. ADRESĂ OBIECTUL GENERATOR
DE VENIT
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ituri din pensii

IJlar ./
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ţ/sotie <::
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I 6. Venituri din activitati agricole
I 1.-1. Titular [ --- I
I I
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I 7. Venituri din premii şi jocuri de noroc .

~snituri din salarii

1.1. Titu Iar'---'
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i 1.2. SOţlsoţie C~~--- i

~___ I I I
, 3. Venituri din cedarea fo"losirlt.eihunurilor
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1.1. - itular

p---~------~----
1.2. Soţlsot~e

1.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale,
pEmtru ine)(;;ctitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data comptetiirii: Semnătura:
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