DECLARAŢIE DE AVERE
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' Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apã; (5) alte

categorii de terenuri extravila`nã, d-acã se aflã în circuitul cMl
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- Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casã de locuit; (3) casã de vacanţã; (4) spaţii

comerciale/de producţie.

1)Prin familie se înţelege soţul/soţia ºi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
2)La "Titular" se menţioneazã, în cazul bunurilor proprii, numele

proprietarului

(titularul,

soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ºi numele coproprietarilor.
11. Bunuri mobile

1.Autovehicule/autoturisme,

tractoare,

maºini

agricole,

ºalupe,

iahturi

ºi

alte

mijloace de

2.Bunuri sub formã de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artã ªi de cult, colecţii de artã ºi
numismaticã, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a cãror

valoare însumatã depãºeºte 5.000 de euro
NOTÃ:

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacã ele se aflã sau nu pe
teritoriul României la momentul declarãrii.
Descriere sumarã

//

Anul dobândirii

//

Valoarea estimatã

111. Bunuri mobile,înultimele12luniNaturabunulu'i a cãror valoare depãºeºte 3.000 de eiiro fiecare, ºi bunuri imobiie ins[rainaicValc)area
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IV. Active financiar1.Conturiºidepoziinclusivcarduriled ete bancare, fonduriecredit,dacãvaloa de investiţii, forme echivalente de economisire ºi m

Se vor declara inciusiv ceit= aiiaic „lnstituţiacareadministreazãºiadresaacesteia

instituţii financiare din
Tipur

,reaînsumatãatuturoracestoradepãºeºte5.000deeuro

strãinãtate.

Descms înanul

Valuta

Sold/valoare la zi

siv card); (2) depozit bancar sauonduriprivatedepensiisaualteanterior).ãvaloareadepiaţãînsumatãa

t sau echivalente (incluchivalente,inclusivfaferenteanuluifiscaluturiacordate,dac
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Se vor declara inclusiv investiţiile

care persoana
t.itlu/societatea
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sau asoc,at'beneficiar
de |Împrl,mut
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* Categoriile indicate sunt: (1) hâ(2)acţiunisaupãrţisocialeînsocie3.Alteactiveproducãtoaredevenirtii de valoare deţitãţicomerciale;(3turinete,careînsu ute (titluri de stat)împrumuturiacor certificate, obligaţiuni);ateînnumepersonal,

mate depãºesc echivalentul a 5.000 de euro
Pe an:
NOTÃ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în strãinãtate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing ºi alte

asemenea bunuri, dacã valoarea însumatã a tuturor acestora depãºeºte 5.000 de euro
NOTÃ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în strãinãtate.

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţã de valoarea de piaţã din
partea unor persoane, organizaţii, societãţi comerciale, regii autonome, companii/societãţi
naţionale sau instituţii publice româneºti sau strãine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontãri de
cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a cãror valoare individualã depãºeºte 500 de euro*
Cine a realizat venitul
1.1. Titular

/

1.2. SoVsoţie
1.3.Copii

,

/
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Sursa venitului: numele,

Sewiciul prestat/Obiectul

adresa

generator de venit

//

/
/
/

Venitul anual încasat

/
/
/

* Se excepteazã de la declarare cadourile ºi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1
ºi al lI-lea.

VII.Veniturialedeclarantuluiºialemembrllorsãidefamiwrealizateînultimulanfiscalîncheiat

(potriw art. 41 din Legea nr. ±ZUZQg± privind S!H!!iLassa|, cu modificãrih ºi completãrih
ulterioare)
NOTA:Sevor declara inclusiv veniturile provenite din strãinãtate.iserviciul prest@Vobiectul
Sursa venitului: nume e,
adresail.Venitur.id'insalarii```
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6. Venituri din activitãţi agricole
6.1. Titular
1

(6.2. Soţ/soţie
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Prezenta decla raţie constituie act public ºi rãspund potrivit legii
penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate

Data completãrii
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