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1)Prin familie se intelege sotuU~ti~~~':~ii aflati in intretinerea acestora. " .,}.~~

1.BUNURfiMOBILE .. ' ·r·C'
1.Terenuri: ";'):.
Notă: se vor declara inclusiv ceJ8 anate În alte tări

Adresa Categoria *) , Anul Suprafaţa Cota Valoarea Modul de 2

. dobândirii parte de dobândire Titularul

.impozitare
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,Ma/7Q/ff2..

----

----------- ---
.

*) Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află in circuitul civil.

2. Clădiri:
Notă: se vor declara inclusiv cele anate in alte tări.

Adresa Categoria*) -Anul Suprafaţa Cota Valoarea Modul de 2

dobândirii parte impozabiă DObândire Titularul

IJ CI. Cl.{ re«6 ' (1) o!ooC ţ) loot I evc. &cJ,ea/ll.{ ,- 1'114,/b/J<2..
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*) Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciaJe/de
producţie.
2 La "titular', se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotull sotia. copilul), iar in cazul bunurilor in
coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.
II. BUNURI MOBILE
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole,şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport

nt • t' 1-" . 't 1 ..care su supuse rnma ncu am, potriVI eQII
Natura Marca Nr. bucăţi Anul de Modul de dobândire

fabricatie
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III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 1.000 EURO FIECARE ŞI BUNURI IMOBILE
iNSTRĂINATE iN ULTIMELE 12 LUNI

Natura bunului Înstrăinat Data Înstăinării Persoana către i Forma Valoarea
care s-a Înstrăinat I Înstrăinării

A-L{. tOTu ri c;./Yl t1/fSjlL(~'StLl ' r--- oÎoo9 ev·c.
-- -=
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IV. ACTIVE FINANCIARE
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiVi, forme echivalente de economisire şi investire,
dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro.
Notă: se vor declara inclusiv cele aflate În bănci sau institutii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează şi Tipul * Valuta I Deschis in anul Sold / valoare la
adresa acesteia zi

t1L PH4 /!;;JN«' (1) etl,z <>(/7001 i·-" ~ooo

-----
*) Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau
echivalente; (3) Fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare.

2. Plasamente, investiţii directe şi imprumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă insumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 Euro.
N t -'otă: se vor declara inclusiv investitiile ŞI participari le m s ramătate.

Emitent titlu / societatea in care persoana Tipul * Număr de titluri / cota de Valoare totala la zi
este acţionar sau asociat / beneficiar de particiare

imprumut
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*) Categoriile indicate sunt: (1) Hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) Acţiuni sau
părţi sociale În societăţi comerciale; (3) Împrumuturi acordate În nume personal.
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Debite (inciusiv LaXe nepCnitaie;z .,}ec~ garantii emise in beneficiul unui rert bunuri aChiziUO'. :c.' ir;
sistem leasrng si alte al:iemene2 '!iunuri. daca vaioarsa insumată 2 tuturo~ a:;estora' Cie[jă!?esti'~1QOO
::urc, , .'\ţ," ' ,,""(\0
Noii:: seva'- declara inciusiv Des/vei€< finanCiare acumulat€: in srrair.ăratf; ,

C:rediror ConrTa~c:at in Scaoent le
anul

1.21. -l'Jo &,0
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V!. Sacioun, servici: sau avantaje primit~ gratuit sau suovenilonare rat2 ae valoarea de oiată cir;
partsa unor oersoane, organcatii, socletăh :::omercial~, regii autonom!: comoanii!socletăti natlonal~ saL
msiitutij puoltce romanesti sau străine im:luSlv burse credite, garantii aecontari a", :::neltuiei: sau all=
asemenea, a caror vaioare Inciiviauala deoaseste 300 =urG~;
Nota: se vor aecia..-a Inclusiv DBsiveie fmanCiare acumulare II: Slanna;art

Cme & reaiizat Sursa vefl/tUtui. ServICIU: preSiat.' Venl1 annuai Incasat
vennul Nume Aares6 oblecrUi peneraror de veni!
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VI!. Venituri ale deciarantutUi St aie membrilo~ săI de famiite, reailzate in ultimul an fis;:;al in:::heiat
{pomvit art, 41 din Legea nr 571f2003 - Codul fis;:;al. cu modifi:::ariie şi compietarile ulterioare}
Notă: se vor deClara mciusill venituriie provenite dm strămătate

Cme â reaiJzat venitul Sursa venitu/w ServicIul presral i obIect Venir annuai Incasat
Nume. Adresa penerator de venit
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Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru
inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.


