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s~~sernnatuI/Subsemnat/J~"" 4~'L?"'" ....:.:.~.'~;.."'"..' ,
avândf0ncţia deC'P.'.'2.,(.~(iI;''i'? , la.ffi~.,;;: ~ .
. . . . . . . .. ..< , C N P , d om ici Iiu I
........... :. i , cunoscând prevederile art. 292 din
CoduliJhal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu
familic(,;Îcdetin următoarele:. ',' ,
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TITULARUL *

TITULARUL *

MODUL DE
DOBÂNDIRE

VALOAREADE ~
IMPOZITARE

COTA
PARTE

,.

,
-~'t-; ':' :J

, '

, "{,,BUNURI IMOBILE
1. Terenuri

No:a: se ~o~.declara inclusiv cele aflate În alte ţări

l~
'RESAS;;UZONA CATEGORIA A~,UL SUPRAFAŢA

*) DOBANDIRII
u/
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Categprii!.6 indica te sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri
extraviJÎmtJ)'dacă se află În circuitul civil. ,

·~.(fIădiri
N61a:'si/ii,/ declara inclusiv cele aflate În alte tări

pD~~. iiÎIzONA CATEGORIA ANUL' SUPRAFATA COTA VALOAREA MODUL DE
, ,';:, ': *) DOBÂNDIRII • PARTE, IMPOZP.BILÂ DOBÂNDIRE

, .---.' 'A 11'Îb pt ,.
---- , ..

~-~._" .
!)tlgP:~w-

=xv~
/

Ccitegwiile indica te sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale /
;.' ,-t.•

de ţJrMUţ/e
•.1) Pn1rlla?niliese intelege sotul/sotia şi copii aflati În Întretinerea acestora.

-----,.2J 'La':;'itlrufar se m~nf1Onea~ă. Î~ul-bunuri;or-prop;ii;-numel~fJrefJfieIaFtiltJi (littJIawl, soţullseţia,--
copilUl);'tiili-Jn cazul bun~rilor În coproprielate, cola-parte şi numele coproprielarilor.
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.II.BUNURI MOBILE
1. Autovehicule I autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace
de transpo,rt care sunt supuse inmatriculării, potrivit legii

NAŢITRA MARCA NR. BUCAŢI ANUL DE
. FABRICATIE

~ /6/{? I IjJ2-

',f _"~

"'i j,
...

2. BurluN- sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult,
coledţit!-d~' artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural
naţional''''iau universal, a căror valoare Însumată depăşeşte 5.000 Euro
Nota: se.\v,jr.menţiona toate bunurile aflate În proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul
RomănieiLe momentul declarării

" ~',"~ ~"

1,1,'·:

DESCRIER VALOARE ESTIMATA

':J((~~:,BUNURI MOBILE, ~ CĂ~OR VA~LOARE DEPĂŞEŞTE 3000 EURO
FIECJ\'B§i ŞI BUNURIIMOBILE INSTRAINATE IN ULTIMELE 12 LUNI

"i i.,
NATURA BUNULUI

ÎNSTRĂINAT

"~r-::;'

."! .

"WE
".. "

DAT A PERSOANA CATRE
ÎNSTRĂINĂRII CARE S-A ÎNSTRĂINAT

2

VALOAREA
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Debite,!ppteci, ~aranţii 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 vordeciara inclusiv pasivele financiare acumulate În străinătate

CREDITOR CONTRACTAT SCADENT LA VALOARE
','•. ;;;: ÎN ANUL

"'/OI

.. , .:; ~:
_. .. ;. . ~

-:.. ·':·~.·:·L~\;:f~~·ag6U}~;;/$\:;r-sl{;'r",:)a-tf"~-'t~ntajeprimite gratuit s::u -4.~~h':?~ţ~~c:~tebţ5 de
vaI6~'[~~,ope piaţă, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale,
regii~autonome, companii/societăti nationale sau institutii publice romar:J.eşti.sau
străine",~riclusiv burse, credite, g~ranţii, decontări de cheltuieli, altele decat cele
ale anga};torului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 Euro'

;
CINE A REALIZAT

·VE'NITUl

1.1.Titular

1.2. Sot/sotie

, 1, 'f

.: ~".~''
1.3. Copiii: 1

SURSA VENITUlUI:
NUME, ADRESĂ
"

SERVICIUL PRESTAT I
OBIECTUL

GENERATOR DE
VENIT

VENIT ANUAL
ÎNCASAT

"".\ :.
',1',. "

Se ~x9,ftj;5/t:azăde la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de 9radul I şi al 11-
lea.
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VII. Venituri ale declarantului şi ale mer~bJiJQr=..ş~i~defamilie, realizate În
'ultimul âh fiscal Încheiat (potrivitart. 41 din Legea~r17"571/2003 - Codul fise'al, cu
modificările şi tompletările ulterioare)' -~.;=:::::;...:- '
Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate

CINE'A REALIZAT SURSAVENITULU/:NUME, SERVICIULPRESTATI VENITANUAL INCASAT
VENITUL' ADRESĂ OBIECTULGENERATOR

'.,',',!" DEVENIT
1. VeniţuJ.i;djn salarii

1.1. Titulef
" IJ,L J1f'/:' !J,,;.nJ• ~~~ ~9hO R.rt2ir/

r;. ,.... .J~'
'~ r::.·; Pp /IJ'//7 fi; H /' ",:...u .a ",? fttJO blk-1.2. SoUsotie.~

.... ,
-

1.3. Copii ..
.... I
2. Venittlrf.dfn activităti independente

1.1. Titbl'iir ~
;'::rOl (,

-:":"::--~r
, ,.. ~.-.z-~.::.tt:"flt~l~ I , " ~'-
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.... y.. ,
3. Verfifuf(i:7in cedarea folosintei bunurilor

,t~:,..,.-
1.1. Titular' ,- ' ......

_~~_' _"_'J:'~':'{~
1.2. Sotişcde, etc. I
.... ~'. ,-'.. ~
4. Veni1l1[ÎţQin investitii "
'1.1. Titular

.... ',;-_. -
1.2. Sot/sotie

-" ","" --
.... :'h~'ii~ .

5. Venihi,ri din pensii
..

, ..;.'1 -
1.1. TitLilar'

-.~.'.
.... ::.t:8( ~~l

1.2. Sot/sotie .--,
.{~f;~~i;].... =- ••• '.••~ .

6. Ver]H!Jlfdin activităti agricole
:.:. ~•...

1.1. Titul~r;'-.
.... :·-i}s,:.:,1. _ ..

1.2. Sotf.sotie.. ,. ,

.... ~:f)~].~j!,(ţ. '::.

7. Venituri'din premii şi jocuri de noroc

1.1. Titu!ar
, .,

..

1.2. SotJ1iotie
~~~un.... '.
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'8.Vlm jtud!ăi n alte surse

1.1. Tituiar,·.

.... . -

1.2. So~~pţie___ .

....

1.3. Cop~i··
\,::

_:.:~.:_----,.

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

pentn(rnexactitatea ~au caracterul incomplet al datelor menţionate.
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Semnătura:


