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1. BUNURI IMOBILE
1, Terenuri

Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte !ărf
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Categoriile irxlimte sunt (1) agrkxi; (2) Rxes6ec (3) intravilan; (4) Irniu apă; (5) aRe categoră de
terenuri exbavilane, dacă = află în circuitul civil
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Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanță; (4) spagi
comerciale / de p«xlucje
+1) Prin famlb se înjelege st4uPst#a și copii aflal în întregrelua acest(xa,
ai La litular- se menB>nează, în cazul bunulBu proprii, nunnb proprktarului (titularul, soBll&>8a.

copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, ootaliarte și numele coproprietarilor.
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II. BUNURI MOBILE
I. Autovehicule / autoturisme, 8actr3are, mașini agricole, șalupe, iahturi și alte
mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

UODUL DE
DOBÂNDIRE

2. Bunuri sub formă de metale prețioase, bijuterii, obiecte de artă și de cult,
oolec$i de artă și numisrnatică, obiecle care fac parte din patrimoniul cultural
na$onal sau universal, a căror valoare îr»umată depășește 5.0(X) Euro
Naa: se vor menpona toate bunul8e aflate în prvprbtate, irxJiferent daa ele se află sau nu pe
teritoriul României la rnomentul dectarării

111. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂȘEȘTE 3000
FIECARE, ȘI BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI

EURO

ITREiâ
CARE sa

ÎNSTRĂINAT

IV. ACTIVE FINANCIARE
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1, Conturi și del ii,fonduri de echivalente de economisire
Și iI inclusiv carduri de credit, dacă valoarea acestoraa

5,000 Eurodl
financiare din străinătateNota: se vor dectara cele aflate în bănci sau

A moaVrh
LAaAI

card); (2)sunt: (1) Cont curent uu bancar sauvnte

echivalente; (3) Fonduri de investiții sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte
sisteme cu aarmulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior)

2. Plasamente, inv%tigi directe și împrumuturi acordate, dacă valoarea de
pia8 însumată a tuturor acntora depășește 5.OOO Euro
Nota: se vor declara inclusiv investigile și participările în străinătate

TrrLU / ÎN CARE
NA ESTE ACȚIONAR SAU ASOCIAT /

K DE
/ COTA

DE

(titluri ce sfat, (2)sunt: (1) Hârtii de
comerciale; (3)Acțiuni sau părți În numeluturiÎn

3, Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depășesc
echivalentul a 5.000 Euro pe an:
Nota: se vor declara irxJusiv ceh aflate în străinătate



V. DATORII
Debite, ipoteci, garangi emise în unui tell bunuri achizi$onate în sislem
leasing și atte asemenea bunuri, dacă valoarea tă a tuturor acestora depășește
5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv pasivele financiare al în străinătate

EDrrc

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenționate față
valoaru de piață, din partea unor persoane, or9anizagi, societăți

mnerciale, regii autDnorne, companii/societăg nagonale sau institugi publice
românești sau străine, inclusiv burse, credite, garanții, decontări de cheltuieli,
altele decat cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depășește 500
Euro

CINE A RAT
VENrrul NUME, ADRESĂ

SERVICIUL PRESTAT
/ OBIECTUL

GENERATOR DE
VENrr

VENri ANUAL
ÎNCASAT

1_3. Copii

ă de la dedarare cadcxrrile și trataOile uzuale primite din partea rudelor de gradul I și al

VII. Venituri ale declarantului și ale membrilor săi de familie, realizate în
ultimul an fiscal încheiat (potrivit art 41 din Lngea nr_ 57112(X)3 – Ccxlul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare)
Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate
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CINE A REAI PAT
VENrrul

SERVICIUL PRESTAT 1
OBIECTUL GENERATOR

DE VENIT

VENrr ANUAL
ÎNCASAT
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1.2. Fsoție

e

1.1, Titular

1.2. So@o$e, etc.

4, Venituri din iI

L1. Titular

1.2. SoVsoge

5. Venituri din pensii
1.1. lltular

e
1.1. Titular

lricole

12,

e
1,1. Titular
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1.2.
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1.1 . Titular

1.2. SoVsoție
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Prezenta declarage constituie act public și răspund, potrivit legii penale,
pentru inexactitatea sau caraclenrl incomplet al datelor men$onale.

completării:


