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- SUb~emnat~~}~4~" CG')f' ··8i1·iRili+17·I

,
avand fun,c"a de , la 7 .
... ... .. . ;'.. ./ , CNP , domiciIiuI
........... :'./ , cunoscând prevederile art. 292 din
Codul t.:!hal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu
famili(t~L deţin următoarele:

TITULARUL *MODUL DE
DOBÂNDIRE

VALOAREA
DE

IMPOZITARE

<>1011 ZONA CATEGORIA ANUL SUPRAFAŢA COTA VALOAREA MODUL DE TITULARUL *L)
..,' .', *) DOBÂNDIRJI PARTE' IMPOl/!.BILÂ DOBÂNDIRE

,
I 10.6 cf'o
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~~7 /99" uNP,f-141-
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, , --'L.------·· __ I_~ ____._J .
CaIGg,Qrfii~indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) l:asă de vacanţă; (4) spaţii comerciale /

de prbdvt:/ie
*1) PriRi;'inilie se Înlelege sotul/sotia şi copii aflaţi În Înlreţinerea acestora.

--------,,),~j 'W::ttuiar:'--se. m'eatioaeadJ. În' cawl bunurilor proprii, numel9 proprielarului (titularul, sotul/sotia,
eopilviytîi!/dn cazul bunurilor În coproprielale, cota-parte şi numele coproprielari/of;

~.1

, ; 1,BUNURIIMOBILE
1,.Terenuri

No:a: se Vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări

L,-5RESJi;:i.TĂU,ZONA CATEGORIA ANUL SUPRAFATA COTA
*) DOBÂNDIRJI • PARTE

,'1/ (iL?fi7f;; 3 h -;f~ J I atJ
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Categ9riij.e indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri
extr8Vi!~;n~,Idacă se a!LăJn circuitul civil. ,

2.CfIădiri
N6ta:':;e;~~c'ldeclara inclusiv cele aflate În alte tări
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"fURA MARCA NR. BUCAŢI ANUL DE MODUL DE
i' FABRICATIE DOBÂNDIRE
~~'
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.> ["
;/

, ,

II. BUNURI MOBILE
1. Autovehicule I autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace
de transpo)i care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

NA

....,

.. 2'. BuiiJli- sub 'tormă- d~' ~etale preţioase, biiute~n:-~6iecte-"d~ '-~rtă şi7d~~~it,
colecţil'!cl-e' artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural
national;"Jau universal, a căror valoare Însumată depăşeşte 5.000 Euro

-rifoia..-sri;tv~ntiOftC1 loale trdn-i:Ji"He-a-fla-ra-;npr-erpfie-fatc, h'Tcflfe-f€;;''';-t--dâeă-eIe r:rs{fă a 11-'1trpe-teritoriu/ --- -
României,Le momentul declarării

DESCRIERE SUMARA ANUL VALOARE ESTIMATA
DOBÂNDIRII
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it'Î1'f~~BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 30(}0 EURO

,.~'lt- ..., , - "'" -

FIEC~~§; ŞI BUNURI IMOBILE INSTRAINATE IN ULTIMELE 12 LUNI
: 'i" i..

NATORA BUNULUI DATA PERSOANA CATRE FORMA VALOAREA
ÎNSTRĂINAT ÎNSTRĂINĂRII CARE S·A ÎNSTRĂINAT ÎNSTRĂINĂRII
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" - ----- IV.-ACTIVE FINANCIARE
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de econo~lsire şi ----~-.-.--~
investite, inclusiv carduri de credit, dacă valoarea insumată a tuturor acestora depăşeşte -
5.000 'ELi ro
Nota: se:'vor declara inclusiv cele afla te În bănci sau instituţii financiare din străinătate

_'..__ "0: ...

INSTITUŢIA CARE ADMINISTREAZA ŞI TIPUL*) VALUTA DESCHIS IN SOLO/VALOARE
ADRESA ACESTEIA ANUL LAZI

INCr/~WIV I "Clj.lZ.. .1.001- /;too
k.J,i~1Jrh;k..- I U./~ .ttuJ1 1'00 •

. ',~~/'.~
I!:·:
1-
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'"i.: i

-- ---
*

._~
, 'C'!te.fJomlf(.mdlcate sunt (1) Cont curent sau echlvalente (mcluslv card), (2) DepozIt bancar sau

echiv~i~1.1teJ3) Fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acimlritjire (ie vor declara cele aferente anului fiscal anterior)

1;.:-'..1 ;\)

. 2. Pla~'amente:' investitii directe şf Împrumutu~i"'a'c~r1late, dacă valoarea ife··piafă
.' r:-i..1" t ..,

insuma:Yva tuţuror acestora depaşeşte 5.000 Euro
Nota: se''Vd,rdeclara inclusiv investitiile şi participările În străinătate

~[(J:;:TeNT TI'ftl:J-;-SeClrT-A-T--EA-I'N-GA-R-~
PE~S0MJA ESTE ACŢI0t;lAR SAU ASOCIAT /

'/pENEFICIAR DE IMPRUMUT
. "· ;..\ ·'U
• , I ,

H·'vtl v'O 172A-LJIA/~

TITLURI I COTA
DE

PARTICIPARE

LAZI

-r,

_.
· ~./

,;;:r~i/~;'.
~~:;.~'.·f.~;

'.1 I
*) Catefib/if!k' md/cate sunt (1) Hârtii de valo..aredeţmute (tit/un de stat, certificate, ob!lg~ţluni): (2) AcţIUni
sau păiţi'&'f.,iale În societăţi comerciale; (3) Imprumuturi acordate În nume personal

· ,' .."

3. Alte"Gdtive producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul
' ..•..·.1.,

a 5.000 :=~rope an:
Nota: se:YOf declara inclusiv cele aflate În străinătate
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~;:,-~~-=-·C·~==._. V.DATOR\I'~~~

Debite,jppteci, 'Jaranţii emise În beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate În sistem
leasingşi alte asemenea bunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte
5.000Euro;
Nota: ~e'vordecl!3ra inclusiv pasivele financiare acumulate În străinătate

.... CREDITOR CONTRACTAT SCADENT LA VALOARE
;'}<_,;',ti} . ÎN ANUL

P~t;1N,f F=t;He,ţ. k-oJP Jlolo ,L/& t2420
,', f...L

/ A ~J.ţ:..f- ~7 :2.LI!2- 917btJfOT/ ft):;,

Po4;t;HJ4 r:z,' :Laltl .:Lt2JI ~()-H CI
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.;.....·: ...··2..-:;w:l~:.·,;;;d.""':_.,.;-~r"'ff;~i·:::,.-f~t-4:'ll::=~~'.~-JI.,;~·t.i:-'"2"~~lt·'J·enrimi+ţ:I :..p··.•t:ti~·:';''':'\~'.,,;:~r!-.-,"""'.L;.~V'-··:"~~f':!>"~ 'le.,....~••.. ~."I- .:~';.-".;f.:.\""'<I'_,.rr ~~ •."I_i •••••••••• "J"l ~ ..•.•••. _" r'".~.I .. _".....••~l.o.~ __. __ <:':l"4 _,,-.l ••.,,t. •. _~_•.•...~f ••••lt,;-~.... .:.4\.'_

vaI6a.~~~~.',depiaţă, din partea unor persoane, organizaţii, societăţicomer~iale,
regii -autpnome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice-româneşti sau
s r-ine' .'i'riclusiv burse credite, aranţii, decontări de cheltuieli, altele decat cele
ale anga.i/itorului, a căror valoare indiv'iduală depăşeşte 500 Euro'

-, ,/ .

CINEAREALlZAT
"E'NITUL

--

SURSA VENITULUI:
NUME, ADRESĂ
'"

SERVICIUL PRESTAT I
OBIECTUL

GENERATOR DE
VENIT

VENIT ANUAL
ÎNCASAT

_.! .1. Titular

1.2. Sot!.soţie
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Se ~x'i;ep;i#ază de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din parlea rudelor de gradul I şi al 1/-
~. ' ,

}'::1 j,··i

··rVi~~·;

, ..
,,;:'

4

--- . '-".,._ .. '~'._". _._----
:"~~L:
. ,:):;f\1;·~

~ • as Il



VII. Venituri ale d~clara~tuhji 'şi Eâle-,m-eriî~ril~r.săi-de _familie;- reâljz~te-În
~~"ll" .•••••.••.•••.~_ .- .

ultimul an fiscal Încheiat (potrivit art. 41~~d!n_Leg~a-,)r.-571/2003- Codul (iscal, cu
~ modificările şi completările ulterioare)::.. -'-- ,- --

,Nola: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate
" .:

CINE 'A REALIZAT
VEI~I'rUL

:.,~
1. VeniţuJ'i,djn salarii

1.1. Titul~r
fi- l

. ,.L..:i.,.'
'1 r,';"\

1.2. Sotl~~f;!
"

;

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

DE VENIT

1.3. Copi!.~·__

J

2. Venih\(i.din activităti independente

1.1. Tit~l'iiri f.I.,b L ti.

--. (,.-.- -
• #.-. -<. •. - l'

, ..•..- .~: -~-- . - . .. -"~_. " .:....-....
\ I I

3. Veriifun -f1incedarea folosintei bunurilor .
vI~f~~(;

1/1./ cII/R-It;~ j J../tO1.1. Titular: ._. -,.•. , .. -__:.:-.-: ___ ~_"-~·,r:.!/
1.2. Sot.i~clie, etc. i --
.... .~- ..•..
4. Venit4ci!Qin investitii ,..

U. Titular ------
.... .~
1.2. Sot/sotie
---.~~f;:: ,-

VeniNd
,

5. din pensii

1.1.TitJl~r;f --• '. :~-.;: A

.... :-t~S(tii
1.2. Sot/sotie.__ .

i:~ţ~~!:1.....
6. Vel']iniii'din activităti agricole

. '. ~.., ..
1.1.Titul ••r;'

.... . ;··~}~,:.:.1
,

1.2. So~sâtie

.... :igtjţ"~~
'-:..

7. Veniţur.i din premii şi jocuri de noroc

~; TitlJ!ar

.... o ;'. ',~'/ •

"

1.2. sotj~citie

I ~~(up.... ~.
,,'';

5

"
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8. V-enit\-\l'iioin alte 5 urse

1.1. Tituiar,

1.2. So~~pţie _

I

+wckF/c

~'!a''.(· .,

Pre:i.e'nta declaratie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale,
i· . ,

pentnl,fri'exactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.
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