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Subsemnat
MEM

de      ADM

CNP

l/Subsemnata,

NISTRATIE

având funcţia

EgTârT,cFONsiLiuLU[  DE   ]a   cASADEcuLTURAASTUDENTiLORiAsi             ,

domiciliul    IASI,  ,

de
cunoscândcăîmpreu revcderile art. 292 din Codul peml privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspun  er

ă cu familia') deţin următoarele:amilieseînţelegesoţul/soţiaşicopiii aflaţi în întreţinerea acestora.

*l)Prin

I.Bul.Te uri imobileenuri

NO Ă:
Sev r declara inclusiv cele aflate în alte tări.

* Cate8 riileindicatesunt:(1)agricol;(2)forestier;(3)intravilan;(4)1uciudeapă;(5)altecategoriideteren`
extravilan*2)Laiarîncaz dacă se află în circuitul civil.'Titular''semenţioneazaîncazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilubunurilorîncoproprietate,cota-parteşinumelecoproprietarilor.

2. lădiri

NO TA:ordeclara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Se

__mJI-
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1                          1                          1                      11                               1                                     1riileindicatesunt:(1)apartament;(2)casădelocuit;(3)casădevacantă;(4)spaţiicomerciale/de
*  Cate8

producţie.*2)La"
itular"semenţionează,încazulbunurilorproprii,numeleproprietarului(titularul,soţul/soţia,copilul),

iar în cazu bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele copropnetarilor.

11.1.A nuri mobiletovehicule/autoturisme,  tractoare,  maşini agricole, şalupe,  iahturi şi alte mijloace de tmnsportupuseînmatriculării,potrivitlegii

carc sunt

-'1
;6 J . _ _ ___

AUT TURISM OPEL ASTRA 1 2009 CUMPARARE

2.numisma Bunuri  sub  formă  de  metale  preţioase,  bijuteriiică,obiectecarefacpartedinpatrimoniu[cu obiecte  de  artă  şilturalnaţionalsau de  cult,  colecţii  de  artă  !universal,acărorva]oai

însumatăNSe depăşeşte 5.000 de euro

TĂ:
vormenţionatoatebunurileaflateînproprietate,indiferentdacăeleseaflăsaunupeteritoriulRomâni

la momen ul declarării.

r^

111. Bunuri mobile,  a căror valoare depăşeşte 3.000  de euro fiecare,  şi bunuri imobile înstrăinatc
ultimele 2 luni

iiiiiliiiiiiiiiiiliiiiiiiilliiiiilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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IV.1.Cinclusivca ctive financiare

nturi  şi  depozite  bancarq  fonduri  de  investiţii,  forme  echivalenw  de  economisire  şi  investire,duriledecreditdacăvaloareaînsumatăatuturoracestomdepăşeştc5.000deeuro

NOSev Ă:rdeclara inclusiv cele aflate în bănci sau in§tituţii financiare din străinătate.u-------

(      ",\,f,a_.\8

ING BAN DEPOZIT EURO 2019 10000

1

1

1

*echivalenacumuloir aiegoriile  indicate  sunt   (1 )   cont  cŢen!  sau  :cqivqlen,te  .(in:lus!: _.C_ar.d_) ;_!.2!:: q:~P.?Z::,aba.:.C,::oSG,•;-6V'(.ţ.)-fi;:i;;;-i-.;;;es`;i;ii-săuecfiiva!ente,!nc!usivfionduriprivatedepensiisaualtesistemec(se;o;deciaraceleafierenteanuiuifiscaianterior).

2. lasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturi
acestoraNS epăşeşte 5.000 de euro

TĂ:
vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
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*Caacţiunisau3.an: egoriile  indicate  sunt:   (1)   hâăriisocialeînsocietăţicomerclteactiveproducătoaredeve riii  de  valoare  deii"te  (titlwi  de  stat,  ceriific.ate,  obligatiuni):  (2)•;ăie;i3)împrumuiuriacordateîn"mepersonal.niturinete,cai.eîn§umatedepăşescechivalentula5.000deeurope

a

NOTSevorV.DDebisemeneaNOTSev
.,,,,,..... ........ ..,, ,®eclarainclusivceleafltoriie,ipoteci,garanţiieunuri,dacăvaloaredeclarainclusivpasio,,,l,.,.........................,,,...ateînstrăinătate.miseînbeneficiulunuiterţ,aînsumatăatuturora€estoradvelefinanciareacumulateînstrăin

bunuri  achiziţiomte în  sistem  leasing  şi  alt.epăşeşte5.000deeuroătate.

VI.parteauinstituţiicelealea adouri,  servicii  sau  avantaje  primite  gratuit  sau  subventiomw  fată  de valoai.ea  de  piaţă,  diorpersoanqoi.ganizatii,societăţicomerciale,regiiautonome,companii/societătimţionalesiubliceromâneştisaustrăine,inclusivburse,credite,garanţii,decontăridecheltuieli,alteledecgajatorului,acărorvaloareindividualădepăşeşte500deeuro*

1 .1 . Titular

iiiiiiiiiiiiiiii
1.2.  Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se excepteazădeladeclararecadourileşitrataţiileuzualeprimihdinpartearudelordegradul1şial11
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VII.(potrivitaNOTSevo enitui.i ale declai.antului şi ale membrilor §ăi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat.41dinLegeanr.571#003privindCodulfiscal,cumodificărileşicompletărileulterioare)declarainclusivveniturileprovenitedinstrăinătate.
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6. 1. Titular1
1 1

6 2  SoVso .
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7 . 1 . Titular

^`,,,,E

d,` ''(`rli` •t.`..-=.ŢŢ       L..ŢŢ-,T=rŢ                                      Ţ       Ţ,,            .'

e

1

7.2. SoVsO
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7.3. Copii iiiii_
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8.2. SoVso
I I

I

8.3. Copii
I

Prez nta  declaraţie  constituie  act  public  şi  răspund  potrivit  legii  penale  pentru
inexactitatea  sg

caracteru incomplet al datelor menţionate.

Data completării                                                                         Sempătura
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