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dcclnr pe pmprie „spuna…

!) Pnn f…… se înţelege now!/soţia şi copili am“ în inlrcţlncrw session.

|. Bunuri imnbile
1, Terenuri

NOTA:

Se … deal… inclusiv cele aflate în alte ym.

. Culegeri“: indicate Sum: … agricul; (z; fermier:
extravilane, dacă sa am în circuitul …u.

(3) immwlan;

… luciu de apă: (5) all!: megan; dc lamuri

m La “Titular" „: menţionează, în cazul buuurilnr proprii, numele pmpriclnnllui (lmllaml, sami/soţia. cnpilulj.

… în cazul hununlor în copmpncme. commune ş. numele cup…pnemnun
2.

Clădirl
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'I' A .
Se. vor declari! nu.-lu…

N

cele mm în all!: ţin

Culcgonllc indicate sum. … apartament; (2) casă de locuit; … casă de vacanţă, … spam comerciale/de
'
producţie

“z) Lu Tilular“ sc menţioneazi. în cazul bunurilor propui, numele pmpriclnnllul (muiaml. Sami/soţia, cupiiui).

uuiu cazul bunurilor iu Copmpnemte. cola-pane

şi numele cupruprielanlor,

11.3uuuri mablle
1. Aumvehicnle/aututurisme. Inc-tone, muţi"! ugricuie. şuiupe, ilhluri şi Ille …ma… de transpun
cure sunt supuse înmnriculinl. potrlvit legii

Bunuri mb formă de mel-le puţin-w
urii, obiecte de mi şi de mii, cnlmţli de ani şi
numlxmnlici, nhienre e… în „.nu din pnlrimnniul cununi uuuuuui sau universul, cămr vulnire
iusuiuum depăşeşte s.… de cum
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Se vor

—

menii… mate bunurile am… în proprietate, iudirerem ducă

la momeuiui declarării,

…. Bunuri mobile.

ultimele 12!qu

.

cărnr

“Imre după…" 34000 de

:

ale se află … nu pe ienmnui Românie!

cum necure, şi bunuri imobile înmilunne in

IV. Actlve nunnciure

|. Conturi şi depui“: [uman. fonduri de invesliliL fornu- cd! Ilenle de economisire şi Investire,
inclusiv cumurilc d» credit. dacă vulanm înxumlti mmm neslnra deplşcştc 5.000 de euro

:

N0TA.
S= vor declara Inclusiv cele

mm în bănui

sau lusnlulu c'mmcium

… urăinămc.

'Categomlz indica/e …: (1) mm cum" … erhivalenlz» (mz—Iu…» (ani): (1)
echvvalenle,
(3) fundul-r de Inv'exxm'i … echivala/2, inch…v fu…” pr……— de pe…”
acumulare (n» „» declara cele afnmn/e anului fucalanlcnor'l
vesti din… şi împrumulurl nunrdate, dnei
depişuşm 5.000 de cum

:. Plus-mem:

lemnu

N0TA :
Sc vor declara inclusiv iuves\ |

1147011!

…

…… …

alle ”steme …

unu… de pina îmumnli . …umr

: ş. pnnicipărilc m xnrămămc,

…:. (1; hârm' de va/narc dry/nule (lizluri de nm. „m…—a…, ahhgalmni): (2;
în
meiul!
„…u… … „am
,vm'ietăji mm…… (3) imprumuturi acordate în nume „manu!
”Culegm'lilc fndimm

3. Alle

mivc prududvoare de venituri

nele,

:… însumate depiyesc echlvalemul : 5.000 de

euro pe

No rA:

dacian incluslv cele a"…) în mina-ale

Se vur

v. nm
Deum, ipnleci. gura…il …… lu beuencîul unui …, bunuri nel-niciun… în ulm… leasing şi …;
uemenen uuuud, daci valnam susul-ms = tulumr :ceslorz depişeşte 5.000 de euro
NOT/R*

Se vnr declara luclllsiv pasivele Flnanmam acumulalc lu

mimau-.

Vl. Caauurl, şervlcil un uvauuju primite gntnk siu mm.—;la“… mn de „luam de pluti, dlu
nu
psrln …… pene…. omul—insel, :ucleliţl comerciale, rugii autonome, tompluli/sncimiţi naţionaledevil
altele
denumiri
de
chdlulell,
Incluxiv
credile.
gnnnţiî,
burse,
innilulu publice romlnesri … străine.
cele .le ung-juzumlui, si… valoare Indlvldulli deplşeşle 5110 de cum"

,
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2. Soţ/wţie

1.37

Copil

'Se l'XCeplEanÎ dr la un lumm cadoul-lie

Ş!

tlvzlallrle

muulcpnmlzudm parle“ ! ude/ur de gr…lul ! ŞI al ll—laL

Vll. Venituri ale declunnlulul şi au: membrilor sii de familie. realizate In ulllmnl nu nu:! încheiat
(pnlrlvlllrk.41 dln Lege: nr. 571/2003 privind Codul fiscal. cu modlllcărlle şi completările ulleriolre)
NOTA:
Se vor declara incl.… vmllurilc pmvcnltc di

sama…

!. Vaman din mlm!
l.|VTi|u1ar
&:
1,2, Soysmle

Zwîu

lui/unim

lac…;
.

Pariuri “din acm/Băi!

2. | , Tilular

Wim:

1.2. Sol/souc

Kunda…
J. |, Tlmlar
&

„în

ibumlrilor

3.2 Sol/sotie

4, Venituridin irimia“
4.1. 'I'llulnr
4.2. Sul/sell:

:. veni… drum/l
5, l . Txlulur
5,1.

Sul/wus

6, „Venind din amvhăllugn'mî:
6.1 Tinular

5.1 Sol/solie

MM

7. |,

Tun…

71. Sul/soţ…
7.3“

Cuph

8.1

Tilular

…„

Wma:

5.2, SOţ/scqie
343.

Capii

Prezent: deci:-rau. …unuxe … public
clnclerul incomplet .! duelur menţinute,
1…- mmpletirii

:: _mion

şi

rhpund pnlrivil

legii

„cum …nu mmm…“ nu
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Semnilurl

