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Codul penal PriVllld falsul 111 declaraţii cleclar pe propria
fal1lilla-1 detin urmatoarele

'2~t.U~?,
rl01ll _d " "'î. \1â.4tet.\;

Ve le'::",1 li::::ar! 202 din
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1. BUNURIIMOBILE
1. Terenuri

Nota se vor (Ieclara II1cluSIV cele oflale in alte tăI'!
ADRESA SAU ZONĂ I c~ATEGORIA ANUL SUPRA-FATA

- , DOBĂNDIRII '
COTA

I PARTE
VALOAREA -, MODUL DE

DE I DOBĂNDIRE
IMPOZITARE-- ~~~-

TITULARUL' ?

Cat gOrlile II1dlcate SUlJt (1) ag(lcol. (2) forestier (3) Intravilan (4) lUCIU apă (5 aile calegom de terenUri
extravllane dacă se află in circUitul CIvil

2.CIădiri
Nota se vor declara JIlcluSIV cele aOate in alte tăI'!
ADRESA SAU ZONA ; CATEGORIA ANUL ''SUPRAFATA -COTA VALOAR'EA _ .. 'MOD-UL DT T1TULARUL'-

+ I DOBĂNDIRII ' . PARTE IMPOZABILA DOBĂNDIRE
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ANUL DE
FABRIC", TIE

II. BUNURI MOBILE
1. Autovehlcule I autoturisme. tractoare. maşini agricole. salupe.
de transport care sunt supuse Înmatr"icuIării. potrivit legii

NATURA fMRCA NR. BUC.il.TI

laht •.H1 si alte miJioace

MODUL DE
DOBANDIRE

'{-Q

7
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 mentiona toate bunurile aflate in proprietate. IIJdlferent daLa ele se află sau nu pe tel/tonul
Roman/elia momentul declararii

DESCRIERE SUMARA ANUL
DOBÂNDIRJI

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

NATURA BUNULUI
iNSTRĂINAT

--D-A~-'

ÎNSTRĂINĂRII
PERSOANA CĂTRE

CARE S-A ÎNSTRĂINAT
FORMA

iNSTRAINĂRl1
VALOAREA



IV. ACTIVE FINANCIARE
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si
investite. inclusiv carduri de credit. daca valoarealnsumata a tuturor acestora depaşeşte
5.000 Euro

INSTITUTIA C,t.>.RE,ADMINISTRE,LZĂ ŞI
!'DRESA ,LCESTElh

TIFUL '1hLUTA

..::" ,

CESCHIS ÎN
A UL

SOLO, VALO,t.>RE
LAZI

dacă valoarea de piaţă
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2. Plasamente, investiţii directe şi Împrumuturi acordate,
Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro
'.joia se lor declara )'clus,v investI/ilie ŞI pa/tlclpă/lJe 111 stră/Ilătate

EMITENTTlTLU I SOc/ETATEA ÎN-CARE TIPUL' - NUMAR DE
PERSOANA ESTE ACTIONAR SAU ASOCIAT I TITLURI I COTA

BENEFICIAR ·DE ÎMPRUMUT DE
PARTICIPARE

~';::i- ..J.-' ;.": 'L 'JI ~ l.

"3.1 ~l '(~.:' :':::!'.:- "(,

VALOARE TOTALĂ
LAZI

• CategOriile Il1dlCale 1111 (1) Hă/tll de valoare detlnute (litlun ele slal ·el1fflcare obllgatfUl1I) (21 Acllunl
SAli părtl SOCIale '11 SOCfetătI comerclale (3.' imprunwlUl! acordale in "lil '0 p9:Sv"u

3. Alte active producătoare de venituri nete. care Însumate depăşesc echivalentul
a 5.000 Euro pe an:
'Jota se v')r jec/ara ,I'CiUSI. c.e:e a/rate Iii si'ă'ră:aie



V. DATORII
Debite. ipoteci. garantii emise În beneficiul unui terţ bunuri achlzltionate in sistem
ieasing ŞI alte asemenea bunuri. dacă valoarealnsumata il tuturor acestora ciepaseSle
5.000 Euro

CR EOITCR CO~TRACTAT SCA[:NTL~
IN A'WL

'jţ.LOARE

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'

CINE A REALIZAT
VENITUL

SURSA-VENITULUI: 'SERViCTuL-PRESTATI
NUME, ADRESĂ OBIECTUL

GENERATOR DE
VENIT

VENIT ANUAL
ÎNCASAT

1.1. Titular

1c2. Soţ/soţie

1.3. Copii

5 ..

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 completările ulterioare)



ciNE 7\-R EALlZA T
VENITUL

SURSA VENITULUI' NUME-'--'-SERViCIUL PREST :'TI "EtNI" ANUAL ÎNCASAT
ADRESA OBIECTUL GEr,ERI-;TOR

DE VENIT
1.VenilLHi din.salarii

11 Titular

c~Ac-k1a't\~
12 Sot,solle

.(:cJ.~ ~t1 ~
3. Copii
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3. Venituri din cedarea folosinţei

1.1 Titular

1.2. Soţ/SO~!2

2.Venituri din activitali Independente

1.Î. Titular

1.2. Soţ/soţie, etc.

4. Venituri din investitii

1.1. Titular

1.2. 'şo~soJie

1.2. Sot/sotie

-- - - - .-

7. Venituri dinyremii...şi l~c.':l!i d~ 2.. roc_

1.1. Titular

5. Venituri din P~'.1s~
1.1. Titular

~~2~~Oţ;"!"···.-=l~~_-~'~n ~7
...ii. Venitu~Jn acti~®i agricole

1.1. Titular

r )
12. Sot/sotie /13. Copii
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8,Venituri tilll alte surse- ---- -- -- - - -~ - - -

1.1.Titular

1 2. Sotsotre

13. Copr!

Prezenta declaratie constituie act public şi răspund, potrivit legii penaie,
pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelol r.ellţionate.

Data completării: Semn;;turt·


