PARCHETUL DE PE LÂNGĂ Î.C.C.J.
DECLARAŢIE DE AVEI^E

Ziua â:L Luna 2.'!^... Anul

Subsemnatul/Subsemnata,
de

, având funcţia
la

CNP

, dom iciliul

(bucL</iT

cu ..u .can a preveaeriie art. Z92 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere ’
ca îm preuna cu fam ilia" deţin următoarele:
1) Prin fam ilie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
1. Bunuri im obile
1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

.Adresa sau /onu

Jc/¿/

f'aleţ;oria*

iKUéAsÜL An

Anul
dobândirii

S u p rafaţa

Cota|)iir(e

viÑídui ÜC
dobfindire

T ilu la ru l"
Hico L

^c¥y\

f/i

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol: (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, daca se află în circuitul civil.
.
în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularuL soţul/soţia, copilul),
iar in cazul bunurilor m coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
2. Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

A d re s a sau / u n a

C a t e g o r ia *

.A n u l
d o b â n d ir ii

2

1o& /

S u p ra fa ţa

C o (a -

.V1<»dul d e
d o b â n d ir e

///

V - <1

T ilu la n il^ '
Ñ t C O ¿ ‘f c ^

p r o d ic Î e ^ ” " ‘‘'

apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii com erciale/de

*2) La Titular" se m enţionează, în căzui bunurilor proprii, numele proprietaralui (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
II. Bunuri m obile
care sunt supuse înm atriculării, potrivit legii
■

Niliura

I

4ar<s>rujCi i‘ /f

Marea

m aşini agricole, şalupe, iahturi şi alte m ijloace de transport

Nr. de hucăţî

x /e'c T e A

Anul de fabricaţie ^

/

M odul de dobândire

to o Q

2. Bunuri sub formă de m etale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
num ism atica, obiecte care fac parte din patrim oniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
insum ata depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
la m om entui°drclârăr “

Propri et at e, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României

D escriere sum ară

Anul dobândirii

V aloarea estim ată

u ltim ile
N alura bunului
înstrăinat

¡" ^ făin ate în
Data
înstrăinării

i’crsoaiia eătrc care s-a
înstrăinat

i'Drma
jnNtrăinării

Valoarea

IV. A ctive financiare

.

1
1. C onturi şi^ depozite bancare, fonduri de investiţii, form e echivalente de econom isire şi investire,
inclusiv
IV cârdurile de credit, dacă valoarea însum ată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
In.stilutiu csirc udm inistrca/sl
j i adresa Hcc.slcia

Tipul*

N'alulu
Dcscilis în «nul
:__________________

..

SoldA aloare la / i

-

<^chivalente (inclusiv card): (2) depozU bancar sau
m alentc
(3) fonduri de mvesli¡n sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente amdui fiscal anterior).
l - l . » r .—

.« . ......r

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
Kniitcnl tiilu/socictatea în carc persoana este
__acjîonar .sau asociat/beneficiar de înjjiruniut

lip u l*

Num âr de lillu ri/
. \ aloarva totală la /i
cutii dejiarticipare

de stat. certificate, obligaţiuni): (2)
uc(nmi sau parii .sociale m societaU comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal

an

^

3. A lte active producătoare de venituri nete, care însum ate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
V. Datorii

N OTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acum ulate în străinătate.

avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de niată di
din
sau
decât
ceie aie angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

"

C ine a reu li/ai \c n iiu l
i
----- -------- --- - - - î —
1.1. Titular

¡

Sirviciiil p restal/O biixlul
_
igcneratur dc venit

!
I

V cnilul ¡inuiil
încasat

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

KSe exceptează de la declarare cadourile şi trata¡iile uzuale primite din partea rudelor

de gradul î ş i al J}-lea

VII. V enituri ale declarantului şi ale m em brilor săi de fam ilie, realizate în ultim ul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu m odificările şi com pletările ulterioare)
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
< ine »1 reali/al \c n itu l

\cnitulu i:

S ci-\itiu i p rista l/O b ictlu l : \ cnitul anual

1. Vanilw'i din sulcirii
l . l . Titular

P i e r -c.
1.2. Soţ/soţie
r a. LC^A f/41.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular
3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular
4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular
5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular
6.2. Soţ/soţie

fT

rr> x-V/

5cj

4l

i¿ Íf¿/ /

Sursa senilului:
.Nume, adresa

C ine a realizat venitul

S cT \ iciul prestsil/uhiectul

generator de venit

Venitul anual
încasat

7. Venituri din prem ii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alle surse
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie
8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incom plet al datelor m enţionate.
Data com pletării

^J.-.

.

1

........

Sem nătura

