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..&.!(.ţ{.: : , CNP , domiciliul

............. ,: '" cunoscând prevederile art. 292 din
Codul irdnal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu
familict,V·deţin următoarele:
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ZONA CATEGORIA ANUL SUPRAFA-ŢA. COTA VALOAREA MODUL DE TITULARUL*"I*) DOBÂNDIRII PARTE DE DOBÂNDIRE
IMPOZITARE
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. ;!..BUNURI IMOBILE
t.", .

1, Terenuri
No:a: se Jor,declara inclusiv cele aflate În alte ţări
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A;~I.iJZONA CATEGORIA ANUL SUPRAFAŢA COTA VALOAREA MODUL DE TITULARU L*"}:: '. *) DOBÂNDIRII PARTE· IMPOZ"'.BILĂ DOBÂNDIRE";.' .'
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Categrriu.l! indica te sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri
extralii!tp~!~acă se află În circuitul civil-··. .

'2.CiIădiri '
N6ICl:--Sţ/~C.1 declara inclusiv cele aflate În alte ţări
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Ccileg,britle indicale sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale /

de {jr&1tJC((e
*1} Pnkfiiinilie se Întelege sotul/sotia şi copii aflati iri IrItretlrlerea ecestora.

-~Li;."iitrtiar" se -m~nţionea;ă;-f';" cazul bunuriier-tJFep~i;_I1I:Jmet"J-f3FefJfjetarull1i-(titularul, soţul/soţia,
copilui); l'idn cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor;
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J! .. BUNURI MOBILE
1. Autovehicule I autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace
de transpo)i care sunt supuse inmatriculării, potrivit legii

. ;

NATURA MARCA NR. BUCAŢI ANUL DE MODUL DE
. (' FABRICATIE DOBÂNDIRE
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•. ".~ .•. ~;'ei.- _:_ ~ P;>.. ~. ••

2. Burluf,~ sub formă de metale preţioase; bij-~terii:'"~bi~~te de artă şi de cult,
colecţii'!cl9' artă şi numismaUGă, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural
nationaV\<'lauuniversal, a căror valoare Însumată depăşeşte 5.000 Euro
Noia: se<,v,jrmenţiona roate bunurileaflate În propne!ate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritonul
României 12.momen!ul declarării

DESCRIERE SUMARA ANUL VALOARE ESTIMATA
... DOBÂNDIRII
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i~';jt{1.~BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3000 EURO
FIEC~Bg;'ŞI BUNURIIMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI

' .. '{ (,
NATURA BUNULUI

ÎNSTRĂINAT
DATA PERSOANA CATRE

ÎNSTRĂINĂRII CARE S-A ÎNSTRĂINAT
FORMA

ÎNSTRĂINĂRII
VALOAREA
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':.~,. ~~CTIVEJfNANCIARE '-",~ ":. c •• , : • . ,
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1.Corituri şidepozite bancare, fonduri d~ investiţii, forme echiv.alente de economisire şi
investite, inclusiv carduri de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte
5.000 'Etirb ....
Nota: 'se~"v6rdeclara inclusiv cele aflate În bănci sau instituţii financiare din străinătate

VALOARE TOTALA
LA ZI

NUMAR DE
TITLURI I COTA

DE
PARTICIPARE

C~'~fJ0(/lle. Ind/cate sunt. (1) Cont curent sau echlValente (mcluslv card), (2) Depozit bancar sau
echiv~)~!lte;,) J) Fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
aci.midfi:tf;. (~'evor declara cele aferente anului fiscal anterior)

.'. •• . r./:.\- y'" ," •..._ _ fO"-.. _ , .• : '-:.:. •.:

2. Pla"'s~tnente,'investitii directe şi Împ~umuturt~~~idate, dacă valoarea de piaţă
-ms:um~f(~'atufuro-r ace~tora depăşeşte 5.000 Euro
Nota: se"'';' r declara inclusiv investiţiile şi participările În străinătate

sJlUnf)JT TITLU I SOCIETATEA IN C'ARE TIPUL *J
P~i$:s'~A!I;A ESTE ACŢ10t:!AR SAU ASOCIAT I

';·:':i~ENEFICIAR DE IMPRUMUT
, o~.~~ 'f.J

INSTITUŢIA. CARE ADMINISTREAZA ŞI TIPUL*J VALUTA DESCHIS IN SOLO/VALOARE
ADRESA ACESTEIA ANUL LAZI
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,.) cafe~:~!iffe: indlcate sunt, (1) Hârtii de valo..aredeţmute (tttlun de stat, certif,cate, obllg~ţlUniJ.:(2) AcţIUni
sau patţi'd?'ţiale În societăţi comereiale; (3) Imprumuturi acordate În nume personal

. ~,:. ,-

3. Alte;.~dtive producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul
, ,-:....·.f·

1
•

a 5.00('l ~pro pe an:
Nota: se.,yor declara inclusiv cele aflate În străinătate
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-::_oi-:~-:V;-DATOR\I .'" :-~~~"S~~,~-:.=~·'-:::::'~~i-;;,i1"'".,--'--_. - .~.__.,
- --~_---Debite,.ippteci, garanţii emise În beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate În sistem

leasing"şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte
5.000Euro;
Nota: ~e:vbrdeclara inclusiv pasivele financiare acumulate În străinătate

CREDITOR CONTRACTAT SCADENT LA VALOARE
· -"Y._;!U ÎN ANUL
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valo~î_~~:':'pePiaţă, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comer~iale,
regii -a'utpnome, companii/societă.ţi na.ţionale sau instituţii publice româneşti sau

-----~s~t-r-ă.jAe,~::J~-u-si-v-l::lw:se,-cr.ed.ite.-9aran.ţi.4...de.c.ontă ri de....c.heJlui.e.li,altei e de.c.aLce~l_e~__
ale anga.f;torului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 Euro'

.. ; .

CINE A'REALlZAT
'·VE:'NITUL

SURSA VENITULUI:
NUME, ADRESĂ
"

SERVICIUL PRESTAT I
OBIECTUL

GENERATOR DE
VENIT

VENIT ANUAL
ÎNCASAT

1.2. SoUsotie

1.1. Titu!ar

i' ~;Hfo;f;
...•; ..,.. :... .,

Se .~x~~~i#ază de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de ,9radul I şi ai 11-
lea.
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"'0- ,o,o·::-VII.Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În
:ultimulan fiscalîncheiat (potrivit art. 41 din Legea nr, 571/2003 - Codul fistal, cu

-:--_. '-':"'"7.'::~ moodifidărileşi completările ulterioare)
Nota: se vor'declara inclusiv veniturile provenite din străinătate

CINE'A REALIZAT
. VENITUL

SURSA VENITULUI: NUME. SERVICIUL PRESTAT t VENIT ANUAL INCASAT
ADRESĂ OBIECTUL GENERATOR

DE VENIT
1. Veniturci;djn salarii

1.1. Titul~ .. ·
:;. .

. L.i:".'
:4 I:.~~

1.2. Sott$otii!

lJe(gJ

10-

2. Venit6r'j.dfn-activitătfindepeooente

1.1. Tit~l~rl

I

.•.•. -~ .. - I
•••• j'".

3. Ve·riifurr.i:Tin cedarea folosintei bunurilor
.)lţN.,'

1.1. Titular' ,

1.2, Sothtc!ie, etc.

-... . . '- '{ .•..
4. VenitlJl:.i(din investitii

'1.1. Titular
f----

.":_"'--~

1.2. Sot/sotie
1--- ,"~:.~if~:

5. Venitţj.ri din pensii

1.1. Titiit~~"o
.:, ',oi": '. ';,

'1.2. SoUsotie
1--. .:•.....---

i. !'ff!itl'J.... ,. .. ,.',.
6. Ve~,iJJirJ'r;lin activităti agricole.':.
1.1. Titular,'

. ~'1}$,:)1_:... ..o.

1.2. Sbt{sootie

.... ;:f<~~~)!
7. Veflitw;idin premii şi jocuri de noroc

1.1. Titu!ar

1.2. Sof/1-iotie
~:~Ui?'

•••• ."!

;.1·.~:;(i.L

~:~~P~':=:j
.f~·.~·::.:r,

..~;~~q.~~:'
: '··.~';:r·. ',-'.,-'-:-

5

~ ''r'"....•••

--



" .,
•

- , .1 ••

'j~ .

.,.
~;~ -~'7-:-~:'Fr-~3:c~··~~[~-/.:-.--- I~'~'
~~i:. - -"'-'--_......... :.- .

..;;;. ..•.-;... _ ..... ~ -~~';:~.~.. '----------------
---_ ..__ .._--- ----------- I

1.2, soUsi;>tie
'""f;~'----
• . '.'~ l

1.3. CQP'tF '
'.;:: .

. ~'!~i""('.. r

p~~ie'nta declaratie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale,
penth{Wte'xactitatea ~au caracterul incomplet al datelor menţionate.
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