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cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu fami1ia1 deţin următoarele:
* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii af1aţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
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* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dac ă se af1ă în circuitul civîl.
*2) La Titular se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
2. Clădiri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă de locuit; (3) cas ă de vacanţă; (4) spaţ ii comerciale/de
producţie.
*2) La Titular se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
11. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
Nr de bucăţi

Marca

Natura

V1odul de dohânclire

AnuI de fabricaţie

Lcs,iq

2. Bunuri sub form ă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a c ăror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă ele se afl ă sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.
...Vaoarea estiivală
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111. Bunuri mobile, a căror valoare dep ăşeşte 3.000 dc euro fiecare, şi bunuri imobile înstr ăinate în
ultimele 12 luni
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Iv. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dac ă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau institu ţii financiare din străinătate.
Institu ţia care admiiaistreai ă
şi adresa acesteia
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*categoriile indicate sunt: (I)

cont curent sau ecliivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
eclzivalente; (3) fonduri de investî ţii sau ecliivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijîscal anterior).

2. Plasamente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
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*C ategorjiie indicaie sunt: (1) hărfii de ialoare delinufe (titiuri de stat, certzjîcate, ohligaţiuni), (2)
acliimi saupăi(i sociale în societăţi con?erciale: (3) îrnprwnuturi acordaie în ii.uinepersonal.

3. AIte active producătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
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NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în str ăinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ :
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăinătate.
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VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companiilsociet ăţi naţionale sau
institu ţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individual ă depăşeşte 500 de e uro*
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1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se excepleaz ă de ia deciarare cadouiileşi tralaţiile uzuaie primite din partea rudelor de gradul 1şi al 11-l.ea

vII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s ăi de farnilie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ă rile şi completările ulterioare)
NOTĂ :
Se vor declara incusiv veniturile provenite din str ăinătate.
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5
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6.1. Titular
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Sursa venitului:
Nunie,adresa
7. Venituri din premii şi dirijocuri de rioroc
7.1.Titular
•

••,

Cine a reaiizat venitul

•

Serviciul prestat/obiectul
•generator de venit

Venitul anial,
încasat

7.2. Soţ/soţie
7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1.Titular

•

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet aI datelor men ţionate.
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cunoscând prevederile art. 26 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria r ăspundere:
l Asociatsau ac ţionar la societăţi comei ciale, companiilotiet ăţi naţion4le, anstitu ţiide credit, gt upuri de
interts economic, precuan şi rneanbru înasocia ţu, fuudaţiasau alte organizaţai neguvernaanentale
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5 Contracl(, ancIuiv ccle (le siten ţă juridic, consultan ţă juridică, coiisultantă şi civile,ob ţiuute ori aflate
îii deru1ic în tinipul exertit ă rai fincfiilor niandateloi sau demiut ăţilor publice finanatc cie la biigtul de
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Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descenclentă.
Se vor declara numele, denumirea şi adresa benelîciarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul,
soţullsoţia şi rudele de gradul I obţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5 Nu se declară contractele
societătilor comerciale pe actiuni la care declarantul împreun ă cu sotullsotia si rudele de gradul I detin mai putln de
5% din capitalul social al societătii, indiferent de modul de dobândire a actiunilor.
2)

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incoinplet al datelor menţionate.
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