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... ,' .-: , CNP , domici liuI

........... ::/ , cunoscând prevederile art. 292 din
Codul fJ h'a I privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere că Împreună cu
familiil~l detin următoarele:. ',' .

COTA VALOAREA MODUL DE TITULARUL *
PARTE DE DOBĂNDIRE

IMPOZITARE

COTA VALOAREA MODUL DE TITULARUL *
PARTE IMPOU.BILĂ DOBĂNDIRE
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Cal~gp~~i~indica te sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale /
de (JroefbCtle
*1) Prfr.i..;ă~ilie se inţelege soţul/soţia şi copii aflaţi in intreţinerea acestora.

-----~..l}~··~La~ ..'·'(imiaj" se mentioneaza, In cazul DunUmor proprii;l1umeT~proprtetarolut(tnUlarul. sotul1s~Olia.
copili:JIJ/Wi:in cazul bun~rilor in coproprietate, cota-parte şi numele r;oproprietarilo: . f{(J;1r~
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TURA MARCA NR. BUCAŢI ANUL DE MODUL DE
i· FABRICATIE DOBÂNDIRE
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ILBUNURI MOBILE

1. Autovehicule I autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace
de transpo,rt care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
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2. BurluU sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult,
colecţif~:~H~'artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul culturoal
naţionalJ-<jau universal, a căror valoare Însumată depăşeşte 5.000 Euro
Nota: se.vojr menţiona toate bunurile aflate În proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul
României [emomentul declarării

DESCRIERE SUMARA ANUL
DOBÂNDIRII

--
VALOARE ESTIMATA
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;~'Ji(~(BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 30PO EURO
"';\;'1." ••••" -''''-'

FIECA.~§i ŞI BUNURIIMOBILE INSTRAINATE IN ULTIMELE 12 LUNI
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NATURA BUNULUI DATA PERSOANA CATRE FORMA VALOAREA
ÎNSTRÂINAT ÎNSTRĂJNĂRII CARE S-A ÎNSTRĂINAT ÎNSTRĂINĂRII
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IV. ACTIVE FINANCIARE ,
1.'Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, formeechivah~'nte de economisire şi
investite, inclusiv carduri de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte
5.000'Eurb
Nota: sei'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
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* C"!t<!~oriile indica te sunt: (1) Cont curent sau echiva/ente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau
echivC;IÎ9,lte;,j,'3) Fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
aci.mlul'iire (ie vor declari) cele aferente anului fiscal anterior)

.:.1 . - . ....:

VALOARE TOTALA
LAZI

NUMAR DE
TITLURI I COTA

DE
PARTICIPARE

2. Plâ"s'amente,' investitii directe şi imprumuturi acordate, dacă valoarea de piată
insum~~.~ tuJuror ace~tora depăşeşte 5.000 Euro '
Nota: se"vQrdeclara inclusiv investiţiile şi participările În străinătate

~!'!I'T • .,T TITLU I SOCIETATEA IN CARE TIPUL *
PE,~S0 t~ ESTE ACTIONAR SAU ASOCIAT I

'r'/ ENEFICIAR 'DE ÎMPRUMUT

3. Alte ';o dtive producătoare de venituri nete, care insumate depăşesc echivalentul
,," I .

a 5.00Qt::pro pe an:
Nota: se.yor declara inclusiv cele aflate În străinătate

':::0"

..... ; ~ .. v.JIJ: .~ . .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
______ !l...-!- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



., •• ". - '. • ••• ' _o •

.~ :~,.,~' ~..-~~.. ..,...,",,"~"

.,: ,i- ';~c';"..~, ~;;;;'i'~V.'DATORII ~c - "o":' "'-.- ' .

Debite"ippteci, garanţii emise În beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate În sistem
leasing şi' alte asemenea bunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte
5.000 Euro"
Nota: ~e'vordeciara inclusiv pasivele financiare acumulate În străinătate

• ,", CREDITOR CONTRACTAT SCADENT LA VALOARE
".. /;' ÎN ANUL
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}VI~Cadduri, servicii sau avantaje" p'rimite gratuit sau subventionate fată 'de;;' .,...-~,,: 1/ . , ,

valo~NjJ,.',tlepiaţă, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale,
regii -autonome, companiilsocietăti nationale sau institutii publice româneşti sau
străine'tJ~c1usiv burse, credite, g~ranţii, decontări de cheltuieli, altele decat cele
ale anga.i;torului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 Euro'
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CINE AREALlZAT

VE!NITUL

1.1. Titu!ar

1.2. SoUsotie

",.':
•• ' !~J.-'.~. '

1.3, c:pif 1

SURSA VENITU LUI:
NUME, ADRESĂ
"

SERVICIUL PRESTAT I
OBIECTUL

GENERATOR DE
VENIT

VENIT ANUAL
'ÎNCASAT

':.:, ..•.. :' ..
Se f;,x9,~~i#azăde la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi all/·
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VII. Venituri-ale,=declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În
ultimul an'fiscal Înctiejăl]potrivit art. 41 din Legea-nr. 571/2003- Codul fiscal, cu
modificările şi to~riplet~irile ulterioare) - ,
Nota: se vor:dec/ara inclusiv veniturile provenite din străinătate

CINE A REALIZAT
VENITUL

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

DE VENIT
1. VenituJ:i ,tIjn salarii

1.1. Tituli
.r,

iJl' I

":"7::~
1.2. SotJ$~',!

! .

~"- .
3. Ve'riifuFifTin c.edarea folosinJei bunurilor

.Y'.'-N' ,1.1. Titular' ,

--,,

1.3. Copii .__

I
2. VenitDrf din activităti .

1.1. Tit~l'iir l
-----·-,·~~i
-----: -.-, 'f.T;'-...•....... '. :.

'i-"':':_":-~.,'.

4. Venit4fJ!din investitii

.JJ..:.Tit ula r
,;

1.2. SotJsotie
---~~{;::. --

5. Venitu.ri din pensii
1.1. TitJI~;,1

. " ..... ; '. '~

:.-J.<S( {ţie .;:J _

1.2. SotJsotie
. {t~H-itr~j_ ..';-~

6. VelJit~i-rc;lin activităti agricole

_.1.1.Tit~I~~~'

1.2. Sot{s,otie

7. VenitW"i din premii şi jocuri de noroc

1.1. Titu!ar

••.• . ." . w ~ .
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1.2. SoţJloiQtie
~>up;·....

'.' -:
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8:Venitllri{ăin alte surse
1.1. Titui"r, .
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1.3. Cop'tr'
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Pre~e'nta declaratie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale,
'1. • ,

pentrdJfl'exactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.
't· •...

Data completării:
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Semnătura:


