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avand fun€:, 8 de , la.~ .
... .' :: , C N P dom iciliul
......... /.': , cunoscând prevederile art. 292 din

Codul p0hal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere că Împreună cu
familict,V .deţin următoarele:

TITULARUL*2)MODUL DE
DOBÂNDIRE

COTA VALOAREA
PARTE-i'MPOUBILÂ
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. ,J.BUNURIIMOBILE
1.Terenuri

No:a: se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări

Ci5RESP;'SĂUZONA CATEGORIA ANUL. -S--UP-RA--F-AT-A-!--C-OT-A~I VALOAREA MODUL DE
'" , *) DOBÂNDIRfi ' I PARTE DE DOBÂNDIRE

~_j?~:C-~ ") 2001- ,.. a l~% r;::~::/'<»<+. 01""".h. ~
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categpri!(.~lindicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) l(Jciu apă;. (5) alte categorii de terenuri
extravi!t;,n~l'dacă se află in circuitul civil .

'2.f:1ădiri
N6ta:':;~'%1 declara inclusiv cele aflate in alte tăriI 'ADREţ-;j;,'ţJ;i/zONA CATEGORIA Af.'lUL' SUPRAFAŢA

.. , :. *) DOBANDIRIIr~-~~~~-U)
I ~~t{f<fq',-

~t.lţ.~~Ti

Categ,oriile indicale sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spalii comerciale /
.' ,- ~" '

de prodbCtie
*1) p';r.;.fa"fniliese inţelege soţul/soţia şi copii aflaţi in intreţinereaacestora.

_______ ..!_)~·La··.."t1ll1iar"se menlionează, in cazul bunurilor proprii, numel9 proprietarului (titularul, soţul/soţia,
copilui),il/dn cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte ŞI numele copropnefan/on
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Il.. BUNURI MOBILE
1. Autevehicule I autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace
de transpo)t care sunt supuse inmatriculării, potrivit legii

NATURA

!

MARCA
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)

/

NR. BUCAŢI ANUL DE
FABRICATIE

MODUL DE
DOBÂNDIRE
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2. BuJiut';. s-ub formă de metale 'preţioase, "bij~:t~~1:-=;;bi~~t~' de artă 'şi de~u"t,-='
colecţit~cl~' artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural
naţiotiâh:;'au universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 Euro
Nota: se::v,jr.menţiona toate bunurile aflate În proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul
RomânieiLe .momentul declarării

DESCRIERE SUMARA
..- ..

~(I-u~e.1;MI(: \~t;\...E:1l-~'i\J~ I~~
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ANUL
DOBÂNDIRII

VALOARE ESTIMATA

-- ,.:," .."

~::fil;::BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3000 EURO
,.;.;4. _...... _ ~ _

FIECA'~E; ŞI BUNURIIMOBILE INSTRAINATE IN ULTIMELE 12 LUNI
." ~,,, l,.:,,1
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PERSOANA CATRE
CARE S-A ÎNSTRĂINAT

L~~ \lA.al.(

Il~iO~ ~ i9v-e-
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VALOAREA
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IV. ACTIVE FINANCIARE
1. Conturi şi depczite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi
investite, inclusiv carduri de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte
5.000'EUro'
Nota: se:',vor declara inclusiv cele afla te În bănci sau instituţii financiare din străinătate

iNSTITUŢIA CARE ADMINISTREAZA ŞI TIPUL*! VALUTA DESCHIS IN SOLD/VALOARE
ADRESA ACESTEIA ANUL LA Zi
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* Cat~ :'oriile indica te sunt: 1 Cont curent sau echiva/ente inclusiv card' 2 De o bancar sau" ~ " ( ) (~, () p
echiv'fÎ~t.lte;,p) Fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri priva te de pensii sau alte sisteme cu

'" ~ ~.~ .'~" ;:V'I'!'1jlly?·~e.r<F: :/:;rr/C'I,::!gr;:l r:e!p ~fe/~C7',"ţ;).•.A,;;:'!uj fiscal anterior)
" :~;.:J:<'; ~ . .

VALOARE TOTALA
LAZI

NUMAR DE
TITLURI/ COTA

DE
PARTICIPARE

..
':;.'

2. PlâOsamente,'investitii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piată
. -.,' r:-~,ţ ,. ' •

Însuma,ţwa t~ţUIor acestora depăşeşte 5.000 Eu 1"0
Nota: sevqr declara inclusiv investiţiile şi participările În străinătate

g~!i,~T TITLU I SOCIET ATEA IN CARE TIPUL *
PE~$e:J" ,:A ESTE ACŢIO~AR SAU ASOCIAT I

".'ijlENEFICIAR DE IMPRUMUT
, ,

,/ il

,
__ ..__ J

-'~

i
* cate~~/;;!b' indica te sunt: (1) Hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni), (2) Acţiuni
sau păiţ,·sf.pia/e În societăţi comerciale; (3) Împrumuturi acordate În nume personal ' '

, .' - ~
3. Alte.,~otive producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echjvalentul

.. ':"~. I '1

a 5.000 2uro pe an:
Nola: seyg declara inclusiv cele aflate În străinătate
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",V. DATOR)/
Debite,ippteci, ]aranţii emise În beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate În sistem
leasingşi 'alte asemenea bunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte
5.000Euro;
Nota: se vordec/ara inclusiv pasivele financiare acumulate În străinătate

CREDITOR CONTRACTAT SCADENT LA VALOARE
r--- r,'", ',": iN ANUL
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, }Y.!; Cadburi, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de

valo~re,a,~~e piată, din partea unor persoane, organizatii, societăti comerciale,
regii~a~iDilOme, 'companiiisocietăti nationale sau institutii publice~omâneşti sau
străinE(jdclusiv burse, credite, g~ranţii, decontări de cheltuieli, altele decat cele
ale anga}}torului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 Euro'

.: ;.

CINEAREALlZAT SURSA VENITULUI: SERVICIUL PRESTAT I I
VE.NITANUXl

'VE"NITUL NUME, ADRESĂ OBIECTUL INCASAT
"

,
GENERA TOR DE

..- .•.. ~ VENIT

~~

1.1. Titular ---.. '---

.... o ••
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1.2. Sot/sotie .' I I

;;'·'"i I.... ,', -, o

, . "? '.~. " <>.
1,3, copii,: l '-~...f- ,.. ","'"

~","1 -.~ '
....

",' :) , i il. . ...
Seex~,e~!tJază de la declarare cadourile şi trataţiile uzuâle primite din partea rudelor de gradul I şi al II,
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În
ultimul an fiscal incheia't (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003- Codul fiscal, cu
modificările şi completări le ulterioare)
Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate

. ,

CINE'A REALIZAT
VENITUL

SURSA VENITULUI: NUME, SERVICIUL PRESTAT I VENIT ANUAL INCASAT
ADRESĂ OBIECTUL GENERATOR

DE VENIT

1.3.Copii,

1.Venituri id5n salarii #

1.1.Titule} • I:..ol..l~.G."E\-\. ·fo1114· ~~. '1-\-(:;\. C.<;,~ofl?
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2. Venit~rj .din activităti independente
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_~.Veriit;~~.~lincedarea folosinţei bunurilor
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1.2. Sot{sotie
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5. Veni.tu,ridin penSii

1.1.TitJI~rj
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.!.2.Sqţl~
Mtrb,,~iit~to~~~
6. Ve'1ifUrj'din activităti agricole
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1.1.Titul~~'

.2:.yenitlJri din premii şi jocuri de noroc
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Pro/lenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit

pentrl(ii'iexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.
legii penale,
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