inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituții financiare din străinătate.

Instituția care
administrează și
adresa acesteia
-

Tipul*

Deschis în anul

Valuta

-

-

-

Sold/valoare la zi
-

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3)
fonduri de investiții sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara
cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente, investiții directe și împrumuturi acordate, dacă valoarea de piață însumată a tuturor acestora
depășește 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investițiile și participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în
care persoana este
acționar sau
asociat/beneficiar de
împrumut
-

Număr de titluri/ cota de
participare

Tipul*

-

-

Valoarea totală la zi

-

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deținute (titluri de stat, certificate, obligațiuni); (2) acțiuni sau părți sociale
în societăți comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depășesc echivalentul a 5.000 de euro pe an:

Descriere

Valoare

-

Valuta

-

-

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garanții emise în beneficiul unui terț, bunuri achiziționate în sistem leasing și alte asemenea
bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor
BANCA TRANSILVANIA

Contractat în anul
2019

Scadent în anul
2044

Valoarea
184569 RON

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenționate față de valoarea de piață, din partea
unor persoane, organizații, societăți comerciale, regii autonome, companii/societăți
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naționale sau instituții publice românești sau străine, inclusiv burse, credite, garanții, decontări de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depășește 500 de euro*

Sursa venitului:
numele, adresa

Cine a realizat venitul

Venitul anual încasat

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

1.1. Titular
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2. Soț/soție
1.2. Copii
-

*Se exceptează de la declarare cadourile și tratațiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I și al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului și ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit
art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare)
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Sursa venitului:
numele, adresa

Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/ Obiectul
generator de venit

Venitul anual încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

ZOIE CRISTINA

Comuna Sotanga,
PRIMARIA COMUNEI
SOTANGA

ADMINISTRATIE
PUBLICĂ LOCALĂ

56151 RON

1.2. Soț/soție
ZOIE IONUȚ

SC MITAPEL COLECT SRL,
CONDUCĂTOR AUTO
BUCURESTI

17790 RON

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3. Copii
-

2. Venituri din activități independente
2.1. Titular
2.2. Soț/soție
-

3. Venituri din cedarea folosinței bunurilor
3.1. Titular
-

-

3.2. Soț/soție
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