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cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie r ăspundere
că împreun ă cu familia» deţin următoarele:
* 1) Prin familie se înţelege soţulisoţia şi copiii af1aţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zolla
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.

l

itularul

y

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dac ă se af1 ă în circuitul civil.
*2) La Titu1ar 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 af1ate în alte ţări.
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Titulanil

* Categoriile indicate sunt: (1) apartarnent; (2) cas ă de locuit; (3) cas ă de vacanţă; (4) spaţii 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 ş i numele coproprietarilor.

11. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii
Ntura

Marca

Nr de bucăţi Anul di fabricafie

Modul de

dobiidiri

2co

/

2. Bunuri sub form ă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colec ţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a căror 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.
l)cscricic su iiitră

An u l

Valoarea cstiinată

lltlldirii

111. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate 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 Je credit, dac ă valoarea însumat ă a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau institu ţii financiare din str ăinătate.
l iititu ţia care adiniiistreaz ă

iaresa acesteia

Tipil

Valuta

Deschis
.. .îu. auul

Soidlvaloare ia zi

. ....

*categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investi ţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anterior).
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate.
Iini1ciit tit1uocictaiea în care persoaiiaetc
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*categoriiie indicate suni: (J) Iiâriii de valoare deţinute (titluri de stat, cerificate, obligaţiuni); (2)
acjiuni sau părţi sociale în societăţi cornerciale; (3) îrnprulnuluri acordate în nurne personal.
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3. Alte active produc ătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:

NOT Ă :
Se vor cleclara inclusiv cele aflate în str ăinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achizi ţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac ă valoarea însumată a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăinătate.
Creditor

(ontractat în anul

Scaclviii ki

1oi rc

vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate fa ţă de valoarea de pia ţă, din
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companiilsocietăţi 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 euro *
(iric

a

rei1iiit vcnitu1

cr iciulprcstatUbiectul
generator cIc venit

Sursa vcnitului:

Vcnitul anuil
încasat

1.1.Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se excepteaz ă de la deciarare cadourile şi trataţiile uzuale prirnite din partea rudelor de gradul 1şi al 11-lea

Il

vII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ările şi completă rile ulterioare)
NOTĂ :
Se vor declara inciusiv venituriie provenite din str ăinătate.
-

(ine a realizat venitul •••
...... ....
•.

..

Suravcnituui•
nume1e,1iesa

SerViiu1.iiestat/biecttiI Venitu.1.anuaJ
:-•• !.casat
generatorde venit.:..
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..

1. Venituri din salarii
1.1.Titular
1.2. Soţ/soţie
1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular
2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor,
3.1. Titular
3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investi ţii
4.1. Titular
4.2. Soţ/soţie

5. . Venituri dinpeniî
5.1. Titular

•

: .

•

5.2. Soţ/soţie
6. Veniluri diii activiră i agricole
6.1. Tituiar
6.2. Soţ/soţ e
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Sursa venitului:
Cine a realizat venitul
.Nume, aJresa
..
7. Venituri dinprernii şi dinjocurl de noroc•
.

•

•

•

.

Serviciul prestat/obiectut
.
•.• generator •(1e venit•
•

..

Venitul anual
încasat

•

7.1. Titular
7.2. So ţ/soţie

_____________________

•.i

7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

•

•

__________________________ _______________

8.2. So ţ/soţie
8.3. Copii

Prezenta declara ţie constituie act public şi ră spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men ţionate.
Data completării

Semnă a
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cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1 Asouiatau acţlon4r la socaetăţa coini uiale, companii/socaet ţi naţionale, instatu ţn de credit, grupuri ck
Lnteres economac, precum şi membruîn aociaţzi,fainda ţu sau alte organiza ţ n negueinarncntale
Valoarea total ă a
Nr. de p ărţi
Unitatea
parţilor sociale
sociale sau
Calitatea de ţinuta
- denumirea şi adresa şi/sau a acţiunilor
de acţiuni

ţ/

2. Calitatea Je I))cmJJru ÎB organelcdc coriduccrc. a(Iministrarc ş icontrol aic societătilor cntercia1e, ale
reiilor autononac, ale coiupanii1or/socict ă ilor na ţ ioiialc, alc ins(itu ţ iilor (lc crcdit, alc orupurilor 1c iritcrcs
- ceonomic, ale as()cia ţiilor SaH fundaţ iilor ori ale altor oraiaizaiineuvcrnamcnta1e:
Iinitatea
.
Valoarea beneficiilor
Calatatea deţinuta
- denumirea şi adresa 2.1

3... Calea 4.e.anm .u în .cadrtal asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale..

.

.,

........

.-t. (u[itatea de membru în organele lc eoiiduccre. ahninistrare i con.rol, rctribuIe sau iacrctribuite,
cieţinutc înc4dru1 pai tide1orpo1atice, func ţia deţuzta şi dunninirea paitiJulua politiu
4.1

5 (onti acte anclisiv cele de aisterat ă juridică, consu1tan(. juridic, cousultant şi ca ile, obţinute ori f1atc.
în dz t1are îu tanipul cxu citărai fuucţ nlor, naaradat lor s au dciniiit ăţilor publiuu fananatc de Ia bugetul de
eaat cu souietti uoiuerciale cu cal)ital de stt sau unde statul ese
stat, local şi diia foii(luri externe ori încI
acţionarmjora(arluiiioiit________
-_
VaIca
Duiala
Dta
Tipul J
Pieduia pin
Institutia
5.1 Beiciar cie coutiact numele,
tolBlă a contiactului
îhcheie.
conliactului
careafost
coiac1antă:
nudenna şiadi

J

1

denurniia şi
adnsa
Titular

Soţ soţie

încidinţat
coniiaclui

conîiaclului

conliadului

.
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Rude degidu1 I » aletitulaiului

Societăţi comenia1e/Poană zică
autorizată/Asociaţii fimiliale/Cbinete
individuale, cabinete asociate, socidăţi
civiiepnsiona1eu socic1ăţi civile
pnfesionale cu râqxnidere 1imitat ăcar
dearăpnsiade avocal/Cjnizaţii
neguvemamata1eIFundaţii/Asociaţii
Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe Iinie ascendentă şi copii pe linie descendent ă.
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar ă contractele
societăţilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantul împreun ă cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societ ăţii, indiferent de modul de dobndire a acţiunilor.
2)

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men ţionate.

Data completării
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