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S~b.semrra.tul/s..UQSe~ata't1J.i-ţţ/~:E.~~.~..'~i~~.(Ş,i.~A.Y ,
având funcţia de..~.~~.l.c,.~~.~ ~!'!~~Al..,la C.$ .
.. . .. . ... .. . ...: , CNP , domiciIiuI
............ -:;: , cunoscând prevederile art. 292 din
Codul Jhnal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu
familict'.V,detin următoarele:
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TITULARUL*COTA VALOAREA MODUL DE
PARTE DE DOBÂNDIRE

IMPOZITARE

~3t~J7: ,.
~'-;'~~~-;:JT:': ,:

I .

TITULARUL *

~ casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spa," comerciale /

1 .-::! ~ :

Categpriv,/J1indica te sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri
extralii1~;nel'dacă se ană in circuitul civil .

2.C:1ădiri
N6ta: 'şfN,,1 declara inclusiv cele anate in alte ţări
ÂOREii;"\sT.iFzONA CATEGORIA ANUL SUPRAFATA COTA VALOAREA MODUL DE

'. *) DOBÂNDIRJI 'PARTE' IMPOz'o'BILĂ DOBÂNDIRE

Categ.()riJIeindi
.' ,·t,~

de ţjrbdUtle
.1) P{)H.f'8';piliese inţelege soţul/soţia şi copii anaţi in intreţinerea ecestora,
II La ...',tituiar se mentJoneaz{r;-Yn-eBzuH1unurilorproprii;IJollleJ9 pi oplietai uiui-Ţtitutarol;-sotul/soti ,

copiloi); 'Yltt:in cazul bun~rilor in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietariloi; "
:.:.'

1
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II. BUNURI MOBILE
1. Autovehicule I autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace
de transPD.,;icare sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

SATURA MARCA NR. BUCAŢI ANUL DE MODUL DE
!. FABRICATIE DOBÂNDIRE
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2. BuriuU sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult,
colecţi'f~~~' artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural
nation;W"lau universal, a căror valoare Însumată depăşeşte 5.000 Euro
Noia: se.:v')r menţiona toate bunurile aflate În proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul
RomâniejL2,momentui declarării
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DESCRIERE SUMARA ANUL
DOBÂNDIRII

VALOARE ESTIMATA

==, 't:IN~,:BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE
t·)l~· ~ ' 60,......

FIEC~]~gi ŞI BUNURIIMOBILE INSTRAINATE IN ULTIMELE 12 LUNI
3000 EURO

• ,'i i.,
NATURA BUNULUI

ÎNSTRĂINAT
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DATA
ÎNSTRĂ/NĂRII

PERSOANA CATRE- -

2

VALOAREA
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-= -lV:~ACTIVE FINANCIARE
1:C6nturişi de~ozite-bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi
investite, inclusiv carduri de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte
5.000 Eliro -
Nota: se"v6r declara inclusiv cele aflate În bănci sau instituţii financiare din străinătate

INSTITUŢIA CARE ADMINISTREAZA ŞI TIPUL* VALUTA DESCHIS IN SOLO I VALOARE
ADRESA ACESTEIA ANUL LA ZI
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-i-'d--!!- -
* C~tfJMr!iitr indicaţe sunt' c;ont curent sau echivalente (inclusiv card), (2) ,Depozit bancar sau
echlV"I!€i!,lte,)3) Fondun de inVestiţII sau echlvalente, inclusIV fondun pnvate de penSII sau alte sisteme cu
acunJal'pter~e vor declara cele a(erente anulUi flscal antenor)

", ",,'" - ".... "'" ,-~". ~; ~-.~-~.....
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VALOARE TOTALA
LAZI

NUMAR DE
TITLURI I COTA

DE
PARTICIPARE
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2. Plii"safl1ente,' investitii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piată
',·~'t,. ' I

însuma:ţwa tuJuror acestora d'epăşeşte 5.000 Euro
Nota: se"vdrdec7ara inclusiv investiţiile şi parlicipările În străinătate

ţj!'l!!t, ..T TITLU I SOCIETA TEA IN CARE TIPUL *
PE~S0 ''A ESTE ACTIONAR SAU ASOCIAT I

, .' ""; ENEFICIAR 'DE ÎMPRUMUT

I
* Catf+i6ri!7e,'indicate sunt: (1) Hârtii de valoare deţinute (titluri de staI, certificate, obligaţiunij: (2) Acţiuni
sau parţi:sf.9iale În societăţi comerciale; (3) Împrumuturi acorda te În nume personal ' '

',;' ,

3. Alte, 'G dtive producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul
, <- I '

a 5.0dO~~ro pe an:
Nota: se vbr declara inclusiv cele afla te În străinătate
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-. --- Debite,jppteci, Jaranţii emise În beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate În sistem
leasing şi alte c;semenea bunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte
5.000 Euro'
Nota: se·vor deciara inclusiv pasivele financiare acumulate În străinătate

CREDITOR CONTRACTAT SCADENT LA VALOARE
>.,:;: ÎN ANUL
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',tvf Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fată de
vaI6~[~~.'pepiaţă, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comer~iale,
regii -aufor:lome, companii/societăti nationale sau institutii publice româneşti sau
străine,~·~rlclusiv burse, credite, g~ranţii, decontări de cheltuieli, altele decat cele
ale anga.i}torului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 Euro'

. / .

VENIT ANUAL
ÎNCASAT

SERVICIUL PRESTAT I
OBIECTUL

GENERATOR DE
VENIT

SURSA VENITULUI:
NUME, ADRESĂ--

.. ~'.:..

CINE A REALIZAT
';VE'NITUL

1.2. Sot/sotie

1.1. Titular

..... ~.,'. :'-~

Se gX9,~~i#ază de la declarare cadourile şi trataţiile uzuafe primite din partea rudelor de gradul I şi al fI-
lea.
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în
ultimul'ân fiscal încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003- Codul fis~al, cu

----- ----- modificările şi completările ulterioare)
Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate

CINE A REALIZAT
VENITUL

SURSA VENITULUI: NUME,
ADRESĂ

SERVICIUL PRESTA T I
OBIECTUL GENERATOR

DE VENIT

VENIT ANUAL INCASAT

1.Veniţuri ,d;,nsalarii

1.1.Titulaf· /

kluAJ/';~V IO~ '~ )0 s.h. Ă-N Ă-'>t~JHI )(;)L AN&Ă"1tT /SU_ C!Jl..r-r~':jj~C' I,LA-
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1.2. SoU$~il V !
; . ---..........

1.3. Copii
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4. VenitL!ri]din investitii

'1.1. Titular

1.2. SoUs'Clie,etc.

f-1.2. SoU,~~!ie
i'n (~.

.... I
I-~'Veni~l!irrdin--activităti independente

1.1.Titul~r:
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5. VeniWri din pensii /
1.1. TitJI7~r,f /

~. :";:t:'~~:"~~l /
1.2.SqUsotie /..

\·!'·â;;;U V~...'-, .

6.Ve'1.itOIj'din activiYcti agricole

1.1.Tit~r~~,' /
-~. ".::"~"~'~·~~1-·/
-1.2. Soi{~bti!

.... ;'jl.~hil
7. VeAiţllrţdin premii şi jocuri de noroc

1.1.Titu!l r

• ••• . ••• .:.J oi

. '.ţ': .;--......1.2. Sot/sotie
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1.3. Co-p[f,,~;'
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Pre'ie~ta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale,
pentrdJiyeXactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.
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Data completarii:

:{:\<_i ~t;_(tl 2t{C)(
·'·l::'~·~:; ~

~ I:i:r,., " ~~

!
.1, ;!.i\ :

. ,
i

:'I~..~;
, >')n

. ,'irl,!:
; , J ~' •.

. '. I,
,..,;'f.' ti... . i ,1

{: .'-

"

• ~: ,1 •

6

~'.. ',' .
. ;:!~.;,' ~.. ,:

.."...~----~._",:,.~~;,';'.;.'.::~....,.....--;----....,.....~""""...;.;.---


