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SLb'semnatul/Subsemnata ~i.1~\~V.~,.~~.f:\.tt\.~ f1\ ~y1 ,
avândflm8ţia de.<;:;e~\~f? ~Hţ;~(ţ~.<..la .1.~Yil)..t. ~'1I).H VbU:~.~~'-:'(..
.. ... . .. . :'.'.. / , CNP , dom iciliuI
........... :-:j; , cunoscând prevederile art. 292 din
COdult.:!nal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu
familicti~L detin următoarele:
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UZONA CATEGORIA ANUL SUf'RAF-AŢA. COTA VALOAREA MODUL DE TITULARUL.) DOBÂNDIRII PARTE DE DOBÂNDIRE
; IMPOZITARE,
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t~p;"J,lfZONA CATEGORIA ANUL SUPRAFAŢA COTA VALOAREA MODUL DE TITULARUL:: .) DOBÂNDIRII IMPOZ/!.8ILĂ DOBÂNDIRE. ,' :. PARTE·
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Categ9riq.~ indi~ate su~~' (1) agricol;. (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri
extra\ilJ~nel \taca se afla In circUItul CIvil .

·2.t!Iădiri
N6ta::,>·~.';~c.1declara inclusiv cele afla te În alte tăriE~~ .

I

; ".,.BUNURI IMOBILE
1. Terenuri

No:a: se ~or.rjeclara inclusiv cele aflate În alte ţăriLO~~:P~~A
l-...---~_ ·,."_~4~__ .
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Ca'te9,()~~,!indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale I
de prbdp~ţi~
.1) Pn'R-.fafniiiese Întelege sotuVsotia şi copii aflaţi În Întreţinerea acestora.
/) Li::'.'iildia~~t1otteazf1;=fti=ea--Ll11 bU1'lEfrileF---preprii;=RfiiIlO. ~ proprielamh1i=(titulat al, seţuliseţ ia,

cop'i/oi);'tţţ;.Jn cazul bun~rilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilof;

.; :

. ';-:
1

~[ . : .



" ,
. , ,,

• __ o - _ •• -:", ~._. ~"",,_._ ~

.. - ...._--_.-•.. ,-~~.~ -~-~"..,..-- .,.--- - --- - - .,-- - .
l' .

.' ("'," ;

URA MARCA NR. BUCAŢI ANUL DE MODUL DE
FABRICATIE DOBÂNDIRE
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H. BUNURI MOBILE
1. Autovehicule I autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace
de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
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2. BUITuU sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult,
colecţÎ'f:cl~' artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural
natiobal~"lau_uniy.ersal, acăror vaJo_are_Lnsumatădepăşeşte 5.000 Euro
Nota: se:v,)r menţiona toate bunurile aflate În proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul
României [2 momentul declarării
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DESCRIERE SUMARA T A~UL i-VALOARE-ESTIMATi\l_1_ DO~ANDI~t______ I
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:~;J!r;::BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3000 EURO
1 '';Io,';\." ...," .••. '" .•••

FIECJ\'~§i ŞI BUNURIIMOBILE INSTRAINATE IN ULTIMELE 12 LUNIE NATURA 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-i-n-v-e~s-t-iţ~ii:forme echivalente de economisire şi
investite, inclusiv carduri de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte
5.000'ELiro
Nota: se var declara inclusiv cele afla te În bănci sau instituţii financiare din străinătate

C'!te,~ofl1le,Indlcate sunt. (1) Cont curent sau echlvalente (InclUSIV card), (2) DepOZIt bancar sau
echiv~l~lt.lte;~'3) Fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri priva te di3pensii sau alte sisteme cu
acimIJ~'itre 6'e vor declara cele aferente anului fiscal anterior)

... : :. :;

INSTITUŢIACARE ADMINISTREAZA ŞI TIPUl*) VALUTA DESCHIS IN SOLD/VALOARE
ADRESA ACESTEIA ANUL LAZI --__ o -
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2. Plas'iiinente,'investitii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piată
: f :-~.A'. r ••• '

Însumaţ.~a tuJuror acestora depaşeşte 5.000- Eum
Nota: se' v declara inclusiv investiţiile şi partLcJRărileÎn străinătate

I':$!II..T~':JTTITLU / SOCIETATEA IN CARE TIPUL* NUMAR DE ŢVALOARE TOTALA -,
PE~S0, A ESTE ACŢIO/,:,AR SAU ASOCIAT / TITLURI I COTA I LA ZI

"i ENEFICIAR DE IMPRUMUT DE
. '<'.'~ ._ PARTlCIP~RE __ _ ----J

" {:1 1.. ,.
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* Categ;eriJje:indica te sunt: (1) Hârtii de va1o..aredeţinute (titluri de stat, certificate, oblig~ţiuni): (2) Acţiuni
sau paiţi·'s~riale În societăţi comerciale; (3) Imprumuturi acordate În nume personal

,,'

3. Alte 'edtive producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echJvalentul
, ~.I .

a 5.0dQ ~pro pe an:
Nota: sf!.yor declara inclusiv cele aflate În străinătate
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~V. DATORII -'- .:..,-=--.:.."",","~, ~~~
Debite,.ippteci, ]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: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate În străinătale
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CREDITOR CONTRACTAT SCADENT LA VALOARE
._.
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VENIT ANUAL
ÎNCASAT

SURSA VENITULUI: f SERVICIUC-PR'ESTAT f
N.UME, ADRESĂ 11 OBIECTUL
• GENERATOR DE

VENIT--- -----_._--
I

1.1. Titular

!Y,J;,Cadouri,servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de
valo<:lr..~,a.,depiată, din partea unor persoane, organizatii, societăti comerciale,

.". l _." , . , , ,

regii-autonome, companii/sodefăti nationale sau institutii publice româneşti sau
străine.:I~c1usiv Burse, credite, garanţli,Clecontări decheltuieli, altele decat cele
ale anga.i;ltorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 Euro'

". j.

r-CINE A REALIZAT
iVE"NITUL

['.2. S"Ji"<ll~__ ~_
, 1, '

..:.'_•._-....,..~ i'

I ~',.' jr1.3.C?pli:~{ ~ --l
, ;.;~.f~{' I.... .. ..". ;" . J

• Se f'!.xs~b;i#a7.ăde la declarare cadourile şi tr<itaţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al /1.
lea.
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-=-7''"'1'Vn:Werîituriale-dec.larantului şi ale membrilor săi 'de familie, realizate În
ultimul~n':nscalj~~h~iaţ (potrivit art. 41 din Lege.anr. 571/2003.- Codul fiscal, cu
modificările şi tompletările ulterioare)
Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate
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SURSA VENITULUI: NUME, SERVICIUL PRESTAT I VENIT ANUAL INCASAT
ADRESĂ OBIECTUL GENERATOR

DE VENIT
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CINE A REALIZAT
VENITUL

1.3. Copii ,.__

1.2. Sot/sotie
--~~-.

5. Veni.ttiJi din pensii

1.1.TitJI~'r'\

6. Ve'1it·~~.'dinactivităti~ricole

1.1.Titular;'

1.2.Sot/sotie.._._-~==-,=--
~'.~1f~(~j....... ':",

1.. _-
2. Venituri din activităti independente
1.~-:.~~. . [ .~-_-_-_-_-_-_-_-_-

, :;:':',1./ i '1

~~~_'~~:I::~t; I

1.2.Sot{s.otie
;;f.i~;.\~

-:....
7. Venituri din premii şi jocuri de noroc

1.1.Titular
1----

1.2.SOţl~dtie
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Pre~e~ta declaratie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale,

pentrlf.ţri"e'xactitatea ~au caracterul incomplet al datelor menţionate.
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