\6
l \S ęš \otę
'.
.

DECLARAŢIE DE AVERE
Subsemnatul(a),'l
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Socială

având funcţia de

a

Muni"iniulrri

cunoscând pľevedeľile art. 292 din Codul penal pľivind falsul îndeclaraţii, declaľ pe pľopľia răsundeľe, cä
împľeunăcu familia deţin uľmătoaľele:

I.

BUNURI IMOBILE

1'

Terenuľi
Nota: se vof declaru inclusiv cele aflate înalte
Adľesa Sau Zona
Categoľia*
Anul

Supľafaţa

dobândiľii

Cotaparte

Modul dę

Titulaľul* 2)

dobândiľe

* Categoľiile indicate sunt: (1) agľicol; (2) forestieľ; (3) intľavilan; (4) luciu de apă; (5) alte categoľii
đeterenuľi extľavilane, dacä se află înciľcuitul civil'

2.

Clădiľi

Nota: se vor declaľa inclusiv cele aflate înalte
Categoľia *
Anul
dobândiľii
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Suprafaţa
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"3ç.,nL

Cota-

Modul de

r

dobândirę

paÍte

Titularul* 2)
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacaĺţá; (4) spaţii

comeľciale/de pľoducţie

II. BUNURI MOBILE
1.

Autovęhicule/autotuľisme, tractoaľe, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mţloace de tľanspoľt caľe

vit

Natuľa

Marca

Nr. bucăţi

Anul de fabricatie

Modul de dobândiľę

2. Bunuĺi sub foľmă de

metale preţioase' bijuteľii, obiecte de artá şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică' obiecte caľe fac par'te din patľimoniul cultural naţional sau univeľsal' a căľor valoare
însumatădepăşeşte 5.000 Euľo.

Nota: se vor menţiona toate bunuľile aflate înpľopľietate, indifeľent dacă ele se află sau nu pe teľitoľiul
României la momentul declaľării
Dęscľieľ'e'str

Anul dobândirii

Valoarea estimată

ilI.

Natuľa bunului
înstrăinat

W.

A CĂRoR VALoARE DEPĂŞEŞTE3000 EURo FIECARE,
ÎľsľnĂnłľn
ÎľULTIMELE 12 LUNI

BUNURI MoBILE,_

BUNURI IMoBILE

Data înstrăinăľii

Forma
înstľăinării

Peľsoana cátre carę
s-a înstľăinat

ŞI

Valoaľea

ACTIVE F'INANCIARE

1. Contuľi şi depozite

bancare , fonduri de investiţii, foľme echivalente de economisire şi investite,
inclusiv caľduľi de cľedit, dacă valoarea însumatăa tutuľoľ acestoľa depăşeşte 5.000 euľo
Nota: se voľ declara inclusiv cele aflate înbănci sau instituţii financiare din străinătate.
Institu1ia caľe administľează şi
adľesa acesteia

Tipul

*

Valuta

Deschis în Sold/valoaľe |a zi
anul

*Categoľiile indicate sunt: (1) Cont cuľent sau ęchivalente (inclusiv caľd); (2) Depozit bancaľ sau
echivalente; (3) Fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduľi private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare ( se voľ declaľa cele afeľente anului fiscal anterior).

2.

Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacá valoarea de piaţă însumatăa tutuľoľ
acestoľa depăşeşte 5.000 Euro'
Nota: Se vor declaľa inclusiv investiţiile şi participăľile înstľăinătate'

Emitent titlu/societatea în
peľsoana estę acţionar

caľe
sau

Număľ de titluril

Tipul*

Valoaľe tota|áIazi

cota de par1icipaľe

asociat/beneťlciąr de împrumut

*Categoľiilę indicate sunt: (1) Hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certíťlcate,obligaţiuni); (2)
Acţiuni sau păţi sociale însocietăţi comeľciale; (3) împrumutuľiacoľđateînnume peľsonal

3'

Alte active pľoducătoaľe de venituľi nete, caľe însumatedepăşesc echivalentul a 5'000 euľo pe an:
Nota: se voľ ďeclara inclusiv cele aflate înstľăinătate

V.

DATORII

Debite, ipoteci, garanţii emise înbeneficiul unui terţ' bunuri achizi1ionate însistem leasing şi alte asemenea
bunuľi, dacă valoarea însumată a tuturoľ acestora depăşeşte 5.000 Euľo'
Nota: se voľ dęclaľa inclusiv
Creditoľ

tĺ'ť(ţbĄHK

vele Íinanciaľe acumulate înstľăinătate
Contľact
Scadent la
înanul
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vI.

CADOURI, servicii sau avantaje primite gľatuit sau subvenţionate faţá de valoaľea de piaţă, din
partea unor peľsoane, organiza1ii, societăţi comerciale, ľegii autonome, companii/societăţi naţionale

sau institu1ii publice româneşti sau stľăine, inclusiv burse, cľedite, garanţií, decontări de cheltuieli
altetele decât cele ale angajatoľului, acáror valoaľe individuală depăşeşte 500 euľo*
Cine a realizat venitul

Suľsavenitului: numele'
.-átlľesa

1.1. Titulaľ

Seľviciul prestat i obiectul
generatoľ de venit

Venitulanual incasat

r.2.
1.3

Se excepteazá dela declaraľe cadouľile şi tľataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I. şi al Il-lea.

vil.

VENITURI ale declaľantului şi ale membľilor săi

de familie, rea|lzate înultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41din Legea nr. 571lŻ003 _ Codul Fiscal, cu modificăľile şi completăľile ulterioare)
Nota: se vor declaľa inclusiv veniturile provenite din stľăinătate
CINE A REALIZAT

SURSA VENITULUI:

VENITUL

1.

Venituľi dĺn salaľĺi

1.1 Titu1aľ
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1.3.

Copii

Venituľĺ dĺn activităti ĺndependente
2.1rTitulaľ
2.

2.2. Soţ/Soţie

Venituľi din cedaľea

3'1. Titulaľ
3.2' Soţ/Soţie
4.

Venituľĺ din investitii

4'1. Titulaľ

4'2. Soţ/Soţie
5.

Venituľi din pensii

5.1. Titular

5.2' Soţ/Soţie

6.1. Titular

6'2' Soţ/Soţie
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1.2. Soţ/Soţie

3.

SERVICruL PRESTATi
OBIECTUL GENERATOR
DE VENIT

NUMELE, ADRESA

bunuľĺlor

VENITUL ANUAL
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7. VeniÚuľi

7.1. Titular

din pľemĺĺŞijocuľĺde noľoc

7.2. SoţiSoţie
7.3. Copií
8.

Venĺtuľĺdĺn alte suľse

8.1. Titulaľ
8.2. Soţ/Soţie
8.3. Copii

1) Pľin familie se înţelegesoţul/soţia şi copiii aflaţi înîntreţineľeaacestora.
*2) La,,titular'', se menţionează", încazul bunurilor propľii, numele propľietaľului (titularul, soţul, soţia'
copilul), iar îĺ
cazu| bunuriloľ încopľopľi etate, cota -parte şi numele coproprietaľiloľ.
Prezeĺta declaľaţie constituie act public şi ľăspund, potľivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracteľul
incomplet al dateloľ menţionate.
*

Data completării
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