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DECLARAT}E DE AVERE \raiaua-qSnbsemnnmI/Suhsemualn, swuu (“…sz ' ALexAMW ,. indiu-miade TeLiTisT LOCAL ahul! caMVNei Ecco

cunnscind prevad
că împrvuni cu hm…!" detin următoarele:

'!) Prin rami & se lnxelcge solul/soţia şi copiii aflaţi iri inueţiuereu acestora.

I. Bunuri imobile

l. Tergnuri
N 0 T A :

Se vor declara inclusiv cele aflam in alte isi-i.

… 292 din Cndul penal privil'ui fnlsu! iu declinul, dechr pe proprie rispuudm

//* Categoriile indicate sul-||: … agricol, (1) forestier; (;> inlravilan; (4) luciu de apă; (5) alte camg
extravilan:, dacă se află in circuitul civil,
*2) La “Timlar” se menţionează. în cazul bunurilor proprii, numele proprielurului (titularul. xoţul/

iar în cazul bunurilor în mpmpriclalc, cola-pane şi numele cnpmprietarîlor.

Z. Clidiri

N 0 T A :

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

rii de terenuri

oiia, copilul),

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db


* Categoriile indicate sunt: … apammm; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţ' comerciale/de
producţie.
*2) u “Titular” se menţionează. în cazul bunurilor pn prii, numele proplicmnllui (titulamL so soţia. copilulL

iar în cazul bunurilor în coproprietate, com-pane şi numele copmpriemrilor.

Il. Bunuri mobile
|. Autovehicule/nutum ' …, [raman. maşini ngrlcolc, “lupu. inm-iri şi am miiluac de transport

care …… supuse hmmm; ., potrivit legii

mpveuiwi. &… 50th

z, Bunuri “lb [unui de mei.-le preţlnlu. 'umii, „hie… de artă şi a: ani:, cul ţii a: uni ,i
numismdci. obiecte are în parte din pimmllll-lll cultural naţiunii nu universul, : mr Valo-re
ini-…a depişlşle 5.000 de euro

N 0 T A :

Se vor menţiona [oale bunurile aflate în proprietă—e, indiferent dacă ele se află sau nu pe teii riul României
la momentul declarării.

m. Bunuri mobile, i. căror valoare depişeşte 3.000 de cum mare, şi bunuri imobile înstriinaie în
ultimel: 12 luni

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db


IV. Active furand-re

1. Conturi şi depozil: bancare, fonduri de im estlţii, forme echivalente de ecunomisiincluxiv cnrdurile de credit. daci vlloam înxumntă : mmm acestora deplnşte 5.000 de eur
N 0 T A :

Se vor declm inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din suăinălale.

re şi investire-

“Categoriile indicale sem. (1) cum curent … echivalente anclusiv mid); (2) depl):
echivalente; (a) fond…- de mveslilii … echivulznlu', inclusiv mauri privare de pensii …acumulare (se vor declara eeze aferente anuluifiscal ene/vie,)

Z— Plaxamenle, invnstiţii directe şi împrumuturi acordate, duci vulcan: de piaţă însunuman depăşeşte 5.000 de eurn
.

N 0 T A :

Se vor declara inclusiv inmmiile şi participările :n skăthmc.

It hmmm mu
Im nume cu

nu . tuturor

'Cmegeriile indicate sum: (1) hârlii de miam de/inutz (titluri de stat, cer"/imn, nb]
acjium' mu păr/i sociale în :acx'elăn' camerciale; (3) rmp mmm Martiale în nume personal.

gali—Wi): (2)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db


3. Alte :ctive prnducilonre de venituri nete, tare însumate depăşesc echivalentul a 5. ou de cum pe

N 0 T .

Se vor declara inclusiv vele aflam în străinătate.

v. Dnlnrii
Debite, ipoteci, gnnnţii …in in beueruiul unui un, bunuri nchiziţion-le in un…

asemena bunuri, daci vuloaren însumnli : tuturor a“…mn depăşeşte 5,000 de cum

NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele Gnancinre acumula'e în suăinăme.

lening şi am

VI, Cuuouri, szrvicii nu …un]: primite gutui! nu subvenuonau mă d: valon- . de pina, din
pancu unor persoane, „pumni, societăţi nume.-mie, regii uumuome, compună/sosind '

inniluyii publice rnmincşli … Străine.
cele ale angpjamnllui, : cămr vdnan individuali depăşeşte 500 de uum-

…:…»

unionale nu
cluliv bursa. credite. punţii, demuari de dulculeli. unde decit

I.I. Titular At

1.2. Say/soţie

1.3. Copii

*Se excepmuză de la declarare cadourile şi !ramţil'h uzuale primite din partea rudelor de gradul [şi al Ilha

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db


vu, Veniluri ale declaramului şi ale membrilor nii d:.- familii.-. realizate in ultimul an n…i încheia!(pom'vil m 41 din Legea nr, 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi cnmpletirîle ul urinare)
NOT/S.:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din slră nălalc.

r,aia…, '…
14 Venituri din salarii
l.l. Titular mmm cow—Ei am:

cum & W-ţl' NL iuioameuw Jul. .L.
1.2. SoVsoţie

1.3. Capii / ,
. Venimridin activi! dependenie
2.17Titular \ ffffff'ff * * *—

2 2. Soy/soţie

3. Veniiim' din cednrzajoiosinlei bunun'iur
3,1. Titular

3.2. Soi/soţie

4. Venituri din investi/ii
4.1. Titular **

„.2. sin/soţie

5. Veni/uri din pensii
S.I.Titular ,f ,* „ „ *
5.2. Sol/soţie

6. VL'nimri din activităţi agricole
6.1. Tilular »»

6.2. Soi/soţie
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7. Venituri din premii şi dinjocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Soţ/snţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte sune
8.1. Titular

8.2. Sovsoue

…3. Copii

Prezenln deelmp'e constituie un! public şi răspund potrivit legii pen-le pentru in nem-te. nu“ruterul incomplet nl dalelnr menţinnlle.
Dat: comphtării

…la 06— mo ,
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