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1. BUNURIIMOBILE
1, Terenuri

Nota se vor declara incluSIV cele aflate În alte tăn
ADRESA SAuzoNĂ- '1' CATEGORIA ~-- A~UL - -rS-UPRAFAŢAT-COTA-Ţ-VALOAREA ' M05.'ULDE--' - ~IT~LA~UL .2,

*J I DOBANDIRII . PARTE DE DOBANDIRE
, I I IMPOZITARE I n_ _ _ _

~ -~_ ~bdravILm, I M~L ~~_I~ 1V-~_~) /~_ L_ +.--F :~ ~ AJe&.t:J
, I - I\./lb~ - ~ NQcko
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,2
TITULARUL

Categomle indica te sunt (1) agncol, (2) foreslJer (3) Intravilan (4) lucIU apă (5) alte categom de terenuri
extravilane dacă se află În clrcli/tul ciVil

2.CIădiri
Nota se vor declara If)cluSIV cele aflate În alie tăn
ADRESA SAU ZONA -'-CATEGORI7\T---A~~-rSUPRAFAŢA-COTA- l' VALOAREA~--MODDLDE

*) DOBANDIRII PARTE IMPOZABILA DOBA DIRE
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II. BUNURI MOBILE
1. Autovehicule I autoturisme. tractoare. maşini agricole, şalupe. iahturi şi alte mijloace
de transport care sunt supuse Înmatricuiării, potrivit legii

NATURA - ~ARCA NR.-BuCAŢi- A UL DE
_ _ . __ FABRICAŢIE

~J~
~~~

J ~ ._ _.

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
Nota se vor menlJona toate bunurile aflate in propnetate, Indiferent dacă ele se află sau nu pe tentonul
Romănlella momentul declarăm

DESCRIERE SUMARA ANUL VALOARE ESTIMATA
DOBÂNDIRII

"'----------------------------------..",
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III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3000 EURO
FIECARE, ŞI BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI

DATA --i-PERSOANA CATRE VALOAREAFORMA
CARE S-A ÎNSTRÂINAT iNSTRÂINĂRl1----------- --- J-~

.C;~~Ct~JSO\l\ ~~Wf
ÎNSTRÂINÂRII

NATURA BUNULUI
ÎNSTRÂINAT

-==-========~ ---------------------



IV. ACTIVE FINANCIARE
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investitii forme echivalente de economisi re şi
investite, inclusiv carduri de credit, dacă valoarea' Î~sumată a tuturor acestora depăşeşte
5.000 Euro

INSTITUŢIA CARE ADMINISTREAZA ŞI
ADRESA ACESTEIA

TIPU~ --VALUTA --OESCHISÎ"N
ANUL

SOLO/VALOARE
LA ZI

r CategorIIle Indlcate sunr (1) Cont curent sau echlvalente (lIJcluSIV carc/) (2) OepoZil bancar sau
echlvalen/e (3) Fondun de InveStitII sau echlvalenle Inc:luslv fondun pnvate de pensII sa" alte SISleme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anulUi fis cal al)[enor)

-VALOARE TOTALĂ
LAZI

dacă valoarea de piaţă

NUMARDE---
TITLURI I COTA

DE
___ P~A_R_T_IC_I_P_A_RE . _

2. Plasamente, investiţii directe şi Împrumuturi acordate,
Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro
Nota se vor declara Inclusiv Inveslitllie şi partlclpănle in străII1ătate

-EMITENT TITLU I SOCIETATEA IN CARE ~ TIPUL')
PERSOANA ESTE ACŢI0I;IAR SAU ASOCIAT I I

BENEFICIAR DE IMPRUMUT I
____________________ 1 _

-- J
1

I
--~ --- ---1-. ----

I I

• Catego/llie Indlcate sunt. (1) Hărtll de valoare detll1ute (tit/un de stat certifIcate obligatIUni) (2) ActlulJI
sau părU soC/ale in socletătl comerclale (3) Împru'7JUlUn acordate in 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 aflate in străII1ălate



V. DATORII
Debite, ipoteci, garantii emise În beneficiul unui tert. bunuri achizitionate În sistem
leasing şi alte aseme~ea bunuri, dacă valoarea Însum'ată a tuturor ac'estora eiepaşeşte
5.000 Euro

CREDITOR CONTRACTAT SCADENT LA
IN ANUL

VALOARE

I~'ooo G

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de
valoarea de piaţă, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale,
regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau
străine, inclusiv burse, credite, garantii, decontări de cheltuieli, altele decat cele
ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 Euro'

VENIT ANUAL
ÎNCASAT

SERVICIUL PRESTAT I
OBIECTUL

GENERATOR DE
VENIT

I-----

SURSA VENITU LUI:
NUME, ADRESĂ

I
_~.- .__-.J_ -- ------- .. _ 1 _

I

1.2. SOţ/soţie

1.3. Copii

'1.1. Titula.r ~ __

I CINE A REALIZAT
VENITUL

Se e'cep'elză cie la cl9c1a'Bre cacJouple Ş' (rataul,ce Llzua e f)rm7Jle OII?pafîea ! !de'cr '1(; ola)III 5 =-~' 1/

'c:a

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 fisca!. Cll

modificările şi completările ulterioare)
"". ..,la 'sS' v'()r deClar:] nslus v . sr t~I(',eDfo:enloe CiI s;ra" ?·s~e



CINE A REALlZAT- SURSA VENITULUI NUME. - SERVICIOL PRESTAT I VENIT ANUAL-ÎNCASAT
VENITUL ADRESĂ OBIECTUL GENERATOR

DE VENIT--------- _._-------------------- -- - - -- -

1.Venituri din salarii. ---- ~- - ~-O--
1.1.Tit ular fuJo.ulA. ?ni (3- 5.1,ili.LlJ.-

rnG.A1c~ ~Q.~' ~~ '1

12. Soţ/sotie .9-C\.I--'2~"> I
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1.2. Soţ/soJie

1.2. Soţi

I .. ~:.- --
1.2. Sot/sotie

f- - _l--~ ------r----

1.1. Titular
I

I 5. Venituri din ensii

1.3 Copii

....

7.yenituri din premii-şijocurTdenor~ __ ~_~ ~ _

1.1. Titular

------ ------- o

3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.1.Titular

--- ~---- ----
2.Venituri din activităti inde endente

, 1.1.

12. Sot/sotie

1.3. Copii



8. Venituri din alte surse

1.1. Titular

1.2. Sot/sotie, ,

1.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale,
pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării:


