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, .sL~~emnatuI/Su~hq~ ,.~ P.k (!,01Jlf-;f-Ll1i{· iPE)jC~4L"flL
avand fum:,la de..ao ','.,...........f!.,., la , , .
...nu 1Jl.c..~R/.v.·L-.JI..M0IA({'(lCNP , , domiciliul
.......... :·L l:r.'J..vv..f:?}.:-:i.V.! , cunoscând prevederile art. 292 din

Codul fAnal privind falsul În ~eclaraţii, declar pe propria răspundere că Împreună cu
famili~l~Ldetin următoarele:, " ~

TITULAR~

TITULARUL*

. i ..;<: ~ .-: -;':-. -••••..-- ---

MODULD'E
DOBÂNDIRE

COTA
PARTE

3

...----
Categ.or#(~ indica te sunt: (1) apartament: (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale /

de prtidbCtle
*1) PnH i;/inilie se intelege sotul/sotia şi copii aflaţi in intreţinerea acestora.
,.1), La',::'t'itl1iar" se m~ntionea;ă, În' cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/sqia,

copilui): riffi-:in cazul bun~rilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor;

Categ9riij.6 indica te sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri
extravi!~nel \dacă se află În circuitul civil '

·2.fiIădiri
N6ta:'scV(;,1 declara inclusiv cele aflate În alte ţări

~ÂDREţ-;);''!fJ''lFZONA CATEGORIA A~UL SUPRAFAŢA COTA VALOAREA MODUL DE
", :' *) DOBANDIRII PARTE, IMPOZi'.BILÂ DOBÂNDIRE

~!J~tJ\If'-PI!.4 vf- cZ JJf/R itog~ ?/jJJ/r,h

. ,;!',BUNURIIMOBILE
1. Terenuri

No~a:se vor rJeciara inclusiv cele aflate În alte ţăli

CDRESA'SĂU,ZONA CATEGORIA ANUL SUPRAFATA'
,*) DOBÂNDIRII •
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II. BUNURI MOBILE
LAuio"ebicuLeJ autoturisme, tracto.are,maş.ini agf-iG(;}le,şalup~, Îahturi şi alte mijloace
de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

N/q'ITRA MARCA NR. BUCAŢI ANUL DE
f" FABRICATIE

"o

. , ":C.- i5urr-l1ţi.·sub iorma~ de itretdie' prefjoase~ biju[erii, ODleete de arta' ŞI de (;Ult,
colecţH;:~~' artă şi numismatică, obiecte. care fac parte din patrimoniul cultural
natiotWIY':;'auuniversal, a căror valoare Însumată depăşeşte 5.000 Euro
Noia: seV')r menţiona toate bunurile afla te În proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul
României Le .momentul declarării

F---' D_E_S_C_R_IE_R_E_S_U_M_A_R_A .--

lANUL ~
DOBÂNDIRJI

VALOARE ESTIMATA

i:'j[r::,BUNURI MOBILE, ~ CĂ~OR VA_LOARE DEPĂŞEŞTE 3000 EURO
FIECA~~i ŞI BUNURIIMOBILE INSTRAINATE IN ULTIMELE 12 LUNI

." ~- .•• l,.;"f

: -';'t,
NATURA BUNULUI

ÎNSTRĂINAT
DATA PERSOANA CATRE FORMA

ÎNSTRĂINĂRJI CARE S-A ÎNSTRĂINAT ÎNSTRĂINĂRJI
VALOAREA
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IV:-Actl\}E~FINANC IARE
1. Conturi şi depozlte'"bancare, fonduri d,e investiţii, forme echivalente de econoinisire şi
investite, inclusiv carduri de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte
5.000 'Eli ro
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate În bănci sau instituţii financiare din străinătate

INSTITUŢIA CARE ADMINISTREAZA ŞI TIPUL * VALUTA DESCHIS IN SOLD I VALOARE
ADRESA ACESTEIA ANUL LA ZI

.';" ,o~'

,-,'-
o' '1./ ..~
l,!':
1--:-' -

* C'!t~~~riil; indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau
echivCj)~iJlteJ3) Fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri priva te de pensii sau alte sisteme cu
acimiuffire (E'evor declara cele aferente anului fiscal anterior)

:;':-U>.J

- ;~- •......... ;"7-?ia'~Te.-ii:e~·Hlv-dstiţii -dfrec;te-'ŞÎ împrumttiurr dC'Ord'cue; daca ,raloarea d'e 'Piaţă-~ - - -..~
însuma;ţ.r/a tuţuror:: acestora depăşeşte '5.000 Euro
Nota: se"vqr declara inclusiv investiţiile şi participările În străinătate

~jII,!T~I:J.,TTITLU I SOCIETATEA IN CARE TIPUL * VALOARE TOTALA
P5~-S:@ A ESTE ACTIONAR SAU ASOCIAT I LA ZI

, ,"i ,ENEFICIAR 'nE ÎMPRUMUT,
·..;;,Itl

S·Q:/~9ffl?rJ? TU~ Jp-C-- 3
-r,,

I J
* Cate:g:6jji7~'indicate sunt: (1) Hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, oblig~ţiuni): (2) Acţiuni
sau pafţi,t/f5riale În societăţi comerciale; (3) Împrumuturi acordale În nume personal '

o" ,

3. Alte:,~Ctive producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul
, -- I '

a 5.006 :':':iJro pe an: '
Nota: S$XM declara inclusiv cele aflate În străinătate
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Debile, ipoteci, garantii emise În beneficiul unui tert, bunuri achizitionate În sistem
leasing-şi' alte .,seme~ea bunuri, dacă valoarea Însum'ată a tuturor ac'estora 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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",_"';' • r o~Vf:Cadnw:i., ,e~'1i.ciis,:;U.1~\U3l1t(li<> Qrimite gratuit sau subventinna p f<!t~dp.-- ~-<I"'-~.,- ...• '.. "-"'".~'"_ ~ _ - ..~•...•., ~~'!"_.,_-. _a· '! ••••.~ :lo:__ ••. _._~_ .. -.-:""" .• -
valo?'[Ef.'l,.ţlepiaţă, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale,

-r.egii -aut~mome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau
străine~rriclusiv burse, credite, garantii, decontări de cheltuieli, altele decat cele
ale aiiga.i~torului, a căror valoare indiv'iduală depăşeşte 500 Euro'

.: ;.

VENIT ANUAL
rNCASAT

SURSA VENITULUI:
NUME, ADRESĂ-
,-

1, .;

.. ~ '.!••

CINE A REALIZAT
'VENITUL

1.2. SoUsotie

Se e.xq,~~i#ază de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi aII/-
lea.
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.VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În
ultimul aii fis cal Încheiat (potrivit ar{ 41 din Legea nr. 571/2003- Codul fiscal, cu
modificările şi completări le ulterioare)
Nota: se vor declara -;:rcIusivveniiuriie provenite din străinătate

CINE'A REALIZAT
VENITUL

'. .~, .

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

DEVENIT

--
A

",/

/
/

1/

1. Venituri id5nsalarii

1.1.Titularr,
.tI. j

,.

1.3. Copii

{~!{ţ~r~3
'-. o.'''~.

1.2. Sot/sotie

~~i~~;;

1.2. Sot/$~il
/.

1.2.Sotis'ccie, etc.

..... ~
4. Venitlj'r.iiilin investitii

~_.1. Titular

f-~.~~sotie
'i~if;::. ../

0000 ..." " ~

5. VenituJi din pensii

1.1:Tit~t'~r.f
, . '.•.."

. . . . 1
2. VenitlkFdin activităti-independente

1.1. Tituliil': ~
;. '~:~on/ (, ~

-:.:.:_-----~,
JJ Soţ/s.oţi,e ../ /

:.- .', " . :.'. '=_... .~. ..•......-: -1 ..: ~'--

3. Veriifuf(iiin cedarea folosintei bunurilor

J.:1. TitJ!?r-:, "1>01 1/-){)FE-L
f-= __~:~'/f::pof '1- h-l{-;lJ~ .---

~

6. Vel]inii'J'din activităti agricole

1.1.Tit~I~~;' rto f t{-- IV tf-fJJ It .,)'.0.00

1.2.Sot{s.otie
· -, .. ,

? 'f':~.!j:'.~· -.-.
7. Venituri din premii şi jocuri de noroc

1.1.Titu!ar /
.//
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Pre2.t!nta declaratie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale,
pentrt(trlexactitatea ~au caracterul incomplet al datelor menţionate.
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