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Anexa nr.1
DECLARAŢIE INFORMATIVĂ PRIVIND PROPRIETĂŢILE IMOBILIARE DEŢINUTE DE REZIDENŢI  AI ALTOR STATE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE  PE TERITORIUL ROMÂNIEI
401
A. DATE DE IDENTIFICARE ALE AUTORITĂŢII ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA
Loc rezervat autorităţii competente
 Cod M.F.P.                                                                                                                                                                                      Număr operator de date cu caracter personal 759
              Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
Număr înregistrare __________________________________Data înregistrării _____________________
B. REZUMAT DECLARAŢIE
Navigare
  C. LISTA DEŢINĂTORILOR DE PROPRIETĂŢI - CLĂDIRI/ TERENURI
Date de identificare deținători de proprietate 
1. Tip deținător proprietate (PF / PJ) | 2. Reprezentanul legal/ imputernicitul pentru deținator PJ  | 3. Denumire/ Nume si Prenume deținător |  
4. Adresa/ Sediul în statul de rezidența | 5. CIF/ NIF în statul de rezidență | 6. Cod de TVA în statul de rezidență | 7. CIF/ CNP/ NIF în România | 
8. Date de identificare deținător PF
Informații despre proprietăți - clădiri/ terenuri
1. Tip proprietate (clădire/ teren) | 2. Date privind dobândirea/ înstrăinarea proprietății | 3. Adresa proprietății | 4. Suprafața totală a proprietății | 
5. Destinație clădire | 6. Valoarea proprietății | 7. Tip proprietar unic/ coproprietar | 8. Cota parte | 9. Coproprietari
   2. Reprezentantul legal/ împuternicitul pentru deţinător PJ
  4.Adresa/ Sediul in statul de rezidență
  8. Date de identificare deținător PF
  2. Date privind dobândirea/ înstrăinarea proprietății
  3. Adresa proprietății
  6. Valoarea proprietății  (lei)
| |
| |
| |
| |
| |
 9. Coproprietari   
  10. Coproprietari (nume si prenume/ denumire)
                                         9.1  Denumire/ Nume și Prenume                                                                                               9.2  Cota parte  %     
  10. Coproprietari (nume si prenume/ denumire)
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