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avnd funcţia

domiciliul

cunoscând prevederile art3Z6 din Codul peIa1 priviid faisul în declara ţii, declar pe proprie r ăspundere
că tmpreună cu fami1ia de ţin următoarele:

* 1) Prin familie se înţelege soţuL/soţia şi copiii afIaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri iinobile
1. Terenuri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap

ă

(5)

alte categorii de terenuri

extravilane, dacă se află în eircuitul civil.
*2) La Titular se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţulisoţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
2. Clădiri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în a]te ţări.
Ji

flî

Ji

r

M

ă de vacanţă ; (4) spaţ ii comerciale/de
* Categoriile indicate sunt: (1) apartameflt (2) cas ă de locuit; (3) cas
prociucţie.
, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularui, so ţul/soţ ia, copilul),
*2) La Titular se men ţionează
i numele coproprietarilor.
iar în cazul bunuri Ior în coproprietate, cota-parte ş
11. Bunuri mobile
ş alupe, iahturi ş i alte mijloace de transport
1. Autovebicule/autoturisme, tractoare, ma ş ini agricole,
care sunt supuse îninatricul ă rii, potrivit legii

ZA

ii de artă şi
ioase, bijuterii, obiecte de art ă ş i de cult, colecţ
2. Bunuri sub form ă de metale pre ţ
ă ror valoare
ţ ional sau universal, a c
numismatic ă , obiecte care fac parte din patrimoniul eultural na
însumată dep ăşeş te 5.000 de euro

NOT Ă :
ă ele se află sau nu pe teritoriul României
Se vor men ţ iona toate bunurile aflate în proprietate , indiferent dac
la momentul declar ării.

i bunuri iinobile înstr ăinate îi
M. Bunuri mobile, a c ă ror valoare depăşeş te 3.000 de euro fiecare, ş
ultiinele 12 Iuni
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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 dep ăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate îrt bănci sau instituţii financiare din străinătate.
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*catego,.iize indicate sunt (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijîscal anterior).
2. Plasainente, 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 invetiţii1e şi participările în străinătate.
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*Categoi.iile iiidicate sunt: (]) liârtii de vaioare dcţiiiute (litluri de stal, cert/îca1e. obligaţiuni); (2)
saupărţi socialc 111 s ocietăfl coznerciale; (3) Îinprumurvli ocordate în nzime persoiial.

3. AIte active produc ă toare de veuituri nete, care însuinate dp ăşesc ecliivalentul a 5.000 de euro pe
an:
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NOT Ă :
Se vor declara
dectara inclusiv cele
c Ie ailate în str ăinătate.

~

V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ţ ii emise în benefieiul unui terţ, bunuri achizi ţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac ă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăinătate.

--

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă de valoarea de piaţă, dii
partea unor persoane, organiza ţii, societiţi comereiale, regii autononie, coinpaniilsociet ăţi naţionale sai
instituţii publice romneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele dec fi
eele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală depăşeşte 500 de eur o *

Est
Umm

*Se excepteaz ă de la declarare cadozirileşi irataţ iile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1şi al 114e

ej

VIL Venituri ale declarantului şi ale ineinbrilor să i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheia
(potrivit art. 41 clin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările şi completârile ulterioare)
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate.

1.1. Titular
1.2.Soţ/soţie
13.Copii

2.1. Titular
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2.2. Soţ/soţie

3.1. Titular
.2. Soţ/soţie

.1. Tituar
4.2. Soţ/soţie

5.1. Titular
5.2. Soţ/soţie
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6.1. Titular
6.2. Soţiso1.ie
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7. enituri difl pre,nii şi difljo(Uri dL flOFC
7.1.Titular

7.2. Soţ/soţie
7.3. Copii
8 Vezzturz dzn alte surse

8.1.Titular
8.2. Soţ/soţie
8.3. Copii

Prezenta declaralie constituie act pnblie şi răspund potrivit Icgii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men ţionate.
Data completării
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cunoscând prevederile art. 326 din CoifuVpenal privind falsul în declara ţii, deelar pe propria răspundere:
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1)Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe Iinie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2)Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I ob ţin contracte, aşa cuxn sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreun ă cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de
5% din capitaiul social aI societăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor.
Prezenta decIaraţ e constituie act public şi răspund potrivit legii peiiale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet aI datelor men ţionate.

Data coinpletării
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