
DECLARATIE DE AVERE,
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~

Subsemnatu~ub~~mnata ..f0\f~.~.~\~()t2J~ ~\.9~ ~ ~ ,
•. -. fi r .Q.\ <:a.R.""Olo-: I r -' ··".1 'avand fun~}a de .\ ··O" ..~·· .., a ~();.\).~ . .()IW..: . ~ .

..q ..: H ,CNP , domiciliul

..~(!>.,..~ , cunoscând prevederile art. 292 din
Codul .V.=nal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere că Împreună cu
familia'*,l1 deţin următoarele:

TITULARUL *2)

TITULARUL ,;;r;-

\f o-la..OJV... ~
UM;.I..~~""

VA~A MODUL DE
DE DOBÂNrnRE

IMPOZITARE

200('?»

. ,JBUNURIIMOBILE
'1. Terenuri

No~a:se I'or declara inclusiv cele aflate În alte ţări
fl'-SRESICitiIT ZONA CATEGORIA ANUL SUPRAFATA COTAI *) DOBÂNDIRII 'PARTE

~~._""""(o) 2W~

....... "'-tZ:'--f~'~~~--'-',iI\

[ ~I,r:. \L+
[~-_--.~-.~-_·_·_·~..,b..~'~ ~-f<).ijl ~-~fo-~
r= ~ijJ L_ _-.- -1 ftltlt L\J'.f1kL' ,':.' ..-_._--'-- ' ---------

Categ}JliJie indica te sunt.-(1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri
extrav/ft3t.~I \J~c~ :e află În circuitul civil \ , .~

Il.Cladlrl . \Jti.\~~
N6ta: 'sINe,1 declara inclusiv cele aflate În alte ţări ~ ~~I 'AoRt'b"';'i\itJ-,iFzONA CATEGORIA At:lUL SUPRAFATA COTA V OĂ-R'E~ MO~UL-DE

. . *) DOBANDIRII PARTE IMPOZP.BILA DOBAtIDIRErr-~-'f·_·~-·C' -1
II;-~~~1~

-~----- --- ._-_. ~I _
Ca'teg,o~q.eindicate sunt.- (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţlÎ comerciale I

de prtJdbetle
*1) Pri'ri.ii/inilie se Înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi În Întreţinerea ecestora .
..»). La·."t1tu;ar" se menlionează, În cazul bunurilor proprii, numm~ proprietarului (titularul, soţullsqia,

--------copilu/J; i'c/r:incazul bun~n1or IIJ copropnerare, cota-paTie-şrnumele copTOpTietarilof;-----------
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II. BUNURI MOBILE
1. Autovehicule I autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace
de transpqrt care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

NA1URA MARCA NR. BUCATI ANUL DE MODUL DE
• FABRICATIE DOBÂNDIRE

30GO EURO

VALOARE ESTIMATAANUL
DOBÂNDIRII

DESCRIERE SUMARA

___ o

.. "'.:."

1
- :' .~

l ,,·'"'

:~ţH{:~'BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE
•. ~:4 •..,'. •••••••

FIECAREi ŞI BUNURI (MOBILE INSTRAINATE IN ULTIMELE 12 LUNI
,:-.I~.•~.'

T "Bur:fuii· s\jb~forrtl1i' de meta'le preţioase, bijuterii, obiecte de 'aftif-;i .de' cu~;:
colecţir'd~' artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural
nation'ăI'",/au universal, a căror valoare Însumată depăşeşte 5.000 Euro
Nota: se.v' j( menţiona toate bunurile aflate În proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul
României!.e. momentul declarăriir=--'-~

L---··

o o, t,
r-NATURA BUNULUI
, ÎNSTRĂINAT

DATA PERSOANA CATRE
ÎNSTRĂINĂRII CARE S·A ÎNSTRĂINAT

FORMA
ÎNSTRĂINĂRII

VALOAREA

-= •.• "".
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SOLO! VALOARE
LAZI

IV. ACTIVE FINANCIARE
. Conturi ŞI depczlte bancare, fonduri de rnvestlfiT,l orme ec Ivalente de economisire şi

investite, inclusiv carduri de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte
5.000 ELiro
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate În bănci sau instituţii financiare din străinătate

INSTITUŢIA CARE ADMINISTREAZA ŞI TIPUL* VALUTA DESCHIS IN
~' ADRESA ACESTEIA ANUL

d) '~~ ~ (b,~ !\.~Y\ 2.ElQ!.t--Z.O\O

~"- 2Eo(;-l.olo

'-'-~-
* C'!tEJ.~'6riil~indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau
eChiV'1!~jlte;,"3) Fonduri de investiţii sau echivalentc; inclusiv fonduri priva te de pensii sau alte sisteme cu
acimiul'[!fe, (E'e vor declara cele aferente anului fiscal anterior)

. ~:'J;')
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ŢVALOARE TOTALA I
LAZI I

I

2°O1\~1
-'--r-, -

2, ~ re , (2..0';:' \ ~N

, 2. PIa.s~fJlente,~investiţii directe 'şi ImprurfiuttJri itcorCfate,
. . f' l~. • .

Însuma:ţ.~/a tuJuror'acestora depăşeşte 5.000 Euro
Nota: se"vrjr declara inclusiv investiţiile şi parlicipările În străinătate

[:;~IT, !;lT TITLU I SOCIET ATEA IN CARE TIPUL *
PE~~~'A ESTE ACŢIOt:JAR SAU ASOCIAT!

,', ---;I3ENEFICIAR DE IMPRUMUT
.....~,'ti

J. ~ii~!tQLO\L

NUMAR DE
TITLURI! COTA

I DE

~\ f<"'1.r-..tt~A~~:~E
I(~~L\I\~+1...oq-/ţ- Dc..fl.' ~

g).~*. o..e: Aru- I !)~o
~ (>Of*~~

l.,oIţ, ;"d;~~ '""' (1)Hârl"d''''"m d,li"ul,(Ii"J o'''~rlil<,I,Ubl~'!il:; J
sau paiţi'sf-riale În societăţi comereiale; (3) Împrumuturi acordate În nume personal ' '

r

3. Alte '~,Otiveproducătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul
.. ':"~.I .,

a 5.00Q ~~1-Jrope an:
Nota: seyor declara inclusiv cele aflate În străinătate
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V. DATORI
Debite, ipoteci, ]aranţii ernise În beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate În sistem
leasing şi alte G:~emenea bunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte
5.000 Euro'
Nota: se vor deciara inclusiv pasiI/ele financiare acumulate in străinătate

CREDITOR CONTRACTAT SCA-D-E'N--Ţ-L-A-I---V-A-L-O-A-R-E---
ÎN ANUL

ţ-.,..... '

.--

~~.

~_._----
I
I.----:..f- .'~.-

. ' .hk,canri!Jri ..$'e.nvjr,jj fi.i:.t:1 <wantaje primite aratuit ~"LJ şl!hvel1tjn'1~t~('lt~ de
valo~.r~X.'pe piaţă, .din partea unor persoane, orgânizaţii, societăţi comercfale,
regii~autvnome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau
străine~,I~clusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decat cele
ale anga,i,)torului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 Euro'

) .

CINE A REALIZAT
VENITUL

I~RSA VENITUL,!JI:
NUME, ADRESA

j'
SERVICIUL PRESTAT f i

OBIECTUL
GENERATOR DE I

VENIT

VENIT ANUi-\L
ÎNCASAT

-+--
I

1.1. Titular

1.2. Sot1soţie

I " of

~.. .~ I
i:·' :'~.
I 1.3. Copii:. {

~.;:,;~ 1 _

•Se ;S~~ÎI,;~Zătie la declarare cadourile şi t~ataţiile uzuBle primite din partea rudelor tie gradul I şi al II·
lea.
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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
modlflcanle ŞI completanle ulterIoare
Nota: se vor dectara i,1c!usiv venitun/e provenite din străinătate

~•
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j
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I CINE A REALIZAT SURSA VENITULUI: NUME, SERVICIUL PRESTAT I
VENITUL. ADRESĂ OBIECTUL GENERATOR

..', , • DE VENIT
T\Jenituri~\n salarii l\~'1:wr.I.\'1. '~o\"Sp\ I JN- ••• e)~-O~ '2.oo't
1.1. Titula~ \";'~~~\G, ~M(l,~_~~~~ :~":"QiU:".~~?ii~~
DN)L dO. L...,D ••• \&1, J('~\ '''''-'! ~~ E"O~i . 'o <!lZ;;:I':.~Lţ)O<••
1·Vln ~RIJ~ lOT\! ?';"'::.2\~. ~. -..4-.' - -WJ:•••..(h~D'I' 21!>1'l-,

1.2. SoUJ~ti~ V~~To,..+~\ ,,11..:, krr-~I!Il-\'l. 2.<il~ear-k ~ţ\J\~ Po-.\~~· "J\'~
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_1.2. SoUsotie
'i~U.· .

5. Venit~ri din pensii

..!:.!.:._Ţit~I:~;'r
~- :<~;:::, ! /
-!.2. Soţ/soţie /

~·.~~hU I-- ...' ~~
6. Vel'!itW'j'din activităti agricole

1.1.Titul<l~' • /

.... ···,>s,;A /

1.2. Sotlsotie /
-~.,!

.... ;nlj:-~ /
7. Venituri din premii şi jocuri de noroc

..1.:.1. Titu!ar
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Pre:Lcmtadeclaratie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale,

pentri{,t'i'exactitatea ~au caracterul incomplet al datelor rnenţionate .
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