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* 1 ) Prin fiăpilie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
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1. Bundri imobi]e

i. Terehuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
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*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),

iar în cazul b`hnurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clătiri

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

ŢŢ     ŢŢŢ  .  .  Ţ    Ţ  Ţ ^=    t, L%6-vtffiffi'"     ~

\\, •ŢŢ-ŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢTŢŢŢŢŢŢ            ---
`   ^\      „     ;.Ţr`

•__  tiăşi  %2,;ÂţK`^    Şg

`   ,  -{!   }{h?y,l#,*`L'-i.
•        _      .Hffg

l,II,iiiiiii-



*  Categorii|e  indicate  sunt:  (1)  apartament;  (2)  casă  de  locuit;  (3)  casă  de  vacanţă;  (4)  spaţii  comerciale/de

producţie.
*2) La "Tituar" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),

iar în cazul buhuilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

11. BunLlri mobile
1.  Autotrehicule/autoturisme,  tractoare,  maşini  agricole,  şalupe,  iahturi  şi  alte  mijloace  de  transport

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
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2.  Bunuri  sub  formă  de  metale  preţioase,  bijuterii,  obiecte  de  artă  şi  de  cult,  colecţii  de  artă  şi
numismatică;  obiecte  care  fac  parte  din  patrimoniu]  cultui.al  naţiona]  sau  universa],  a  căror  valoare
însumată debăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României

]a momentu] decLarărîî.
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u]tîm:::.L3H:Îri  m°bî]ei  a  căr°r val°are depăşeşte 3.000  de euro  fie€are,  şi  bunuri imobiie înstrăinate în
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IV. Actîve fmanciare

1.  Conturi  şi  depozite  bancare,  fondui.i  de  investiţii,  fome  echivalente  de  economisire  şi  investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
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*Categoriile  _indicate  sunt:   (1)   cont  curent   sau  echivalente   (inclusiv   card);   (2)   depozit  bancar   sau

echivalenie;       (3)  fionduri  de  invesţiţii  sau  echivalente,  inclusiv  fionduri  private  de  pensii  sau  alte  sisteme  cu
acumulare (se'ivor declara cele afieren[e anului fiscal anterior).

:..pe':!
amente, investiţii dii.ecte şi împi.umuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor

acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
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*Catedoriile  indicate  sunt:   (1)   hâr[ii  de  valoare  deţimte  (ti[luri  de  stat,  certificate,  obligaţimi);   (2)

acţiuni sau pă+ţi sociale în societăţi comerciale ;  ( 3 )  împrumuţuri acordate în nume personal.



3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:

NOTĂ:
Se vor dealara inclusiv cele aflate în străinătate.

v. Datorii
Debite,  'ipoteci,  garanţii  emise  în  beneficiul  unui  terţ,  bunuri  achiziţionate  în  sistem  leasing  şi  alte

asemenea buhuri, dacă va]oarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:  ,
Se vor d€clara inclusiv pasivele financiare acumulate ^m străinătate.
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VI.  Caqouri,  servicii  sau  avantaje  primite  gratuit  sau  subvenţionate  faţă  de  valoarea  de  piaţă,  din
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1 . 1 1  Titular
-

1.2.  Soţ/soţie _,__-

1.3.  Copii +---++

*Se exceptează de la declarare cadourile şi tra[aţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al  111ea



VII.  Vepituri  ale declarantului şi  ale membrilor săi  de fami]ie,  rea]izate în  ultimu]  an  fisca] încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codu[ fiscal, cu modificări]e şi completările ulterioare)

NOTĂ: ,
Se vor dBclara inclusiv venituile provenite din străinătate.
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1.2.  Soţ/soţie r- -
1.3.  Copii - -
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2.2.  SoVsoţie
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3.2.  Soţ/soţie
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4.1. Titular

4.2.  Soţ/soţie /
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5.  Venâtur3 d3t__pe,nsîi                   .`                        .        ,.       '                                    J
5.1. Titular 111111111111---
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5.2.  SoVsoţie

6. Venituri dSh activttăţi agricole      '                  /
6.1. Titular /
6.2.  Soţ/soţie I,I,iiiiiiiiii-
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7.1. Titular
-.--.- -  -__- 1

7.2.  Soţ/soţie'

7.3. Copii
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8.1. Titular iiiiiiiiiiiii-
8.2.  Soţ/soţie

8.3. Copii 11-
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Prezen€a  declaraţie  constituie  act  public  şi  răspund  potrivit  legii  penale  pentru  inexactitatea  sau
caracterul inbomp]et al datelor menţionate.

Data comp]etării
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Semnătura


