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având funcţia
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,

domiciliul

9

cun(6scând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu fami1ia de ţin urm ătoarele:

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

•

.
•

•

.:..
:.

•.•..

&dresa sau zona

.

::

.

.

.

Categoria

AnuI
dobandaru
.

•

.

SupiaL ţa
,

Cotapar ţe

Modui e
dobandire

Titulaiul

*

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 Titulart 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.
2. Clădiri

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări.
Adresa au zona

caIgoria*

Suprafa ţa

1

Cot

Titularul

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă de locuit; (3) cas ă de vacan ţă; (4) spaţ ii cornerciale/de
producţie.
*2) La Titular se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, nurnele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i nurnele 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
Natura

Marca

r de bucăţi Anul de fabrica ţie

Modtil de dobândire

2. Bunuri sub form ă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de cult, colec ţii 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 af1 ă sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.
Desci iere umar ă

Valoarea estimată

Anul dobândirii

IIL Bunuri mobile, a că ror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri irnobile înstrăinate în
ultimele 12 luni
i1uia binu1ai
insti in I

__

latd
iiiIrainar

i

Pei,oina ct ă eic s-a
iti ain

_---------

Foriî
inst un

t

n

va1oara

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 în b ănci sau institu ţii financiare din străinătate.
Institu ţia caie adiuinistrcai ă
şiadresa_acesteJa

TlpuI*

Valuta

Dchas în auul

So1d/a1oare la z

*categoriile indicate sunt: (I) cont curent sau ecliivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investijii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente arniluijiscal anterior).
2. Plasamente, investi ţii 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.
Lmitent titlu/societatea în care persoana cst.
aeţionar sau asociat/beiie!iciai de impi uiiiut

cîclliui7 i

-

Tipu1

umă r de titluri/
.ota de particapare

Valoarea totala la zi

Caegoriil iric1icate sunl: (i) bcrtii dc valoaie detillzilL? (li1l?1,i de sicl, certificcîte, obligajimii):
san păi-i socaie in soeietiji coi;zerciatc; ($j îir runiulur aco lac îii numc persoiial.

3. AIte active producătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în str ăin ătate.
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 fînanciare acumulate în str ăin ătate.
Creditot

Contractat în anul

Scadentla

Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate fa ţă de valoarea de pia ţă, din
partea uuor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii!societăţi naţionale sau
institu ţii publice române şti sau str ăine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individual ă depăşeşte 500 de euro*

c Ine a realizclt

enitu1

Sursa vcnitului
numele, adresa

ServaLaul paestat/Obaectui
eiicrator de venit

Venitul inut1
încaat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se excepteaz ă de la declarare caaoii-ile şi trataiiile uzuaie prirnite diii partea ru(Jelor cle gradui I

4

şi al 1I-1eL

vII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s ă i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ările şi coinpletările ulterioare)
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăin ătate.
...

.

Cine a realizat vcnitul ....
•

.

•

Sursa venitnlui:
nume.le, adresa
.

.

.

1. Venituri din saiarii
1.1. Titular
1.2. Soţ!soţie
1.3.Copii
2. Vcmturi din activit ăţi independente
2.1.Titular
2.2. So ţlsoţie
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. Veniluri din pensii
5.1.Titular
5.2. Soţ/sotie
6 enitui din ac lnităţi agricole
6.1.Titular
i

iE

:___

;

.
•

Serviciui prestat/Obiectui
..
generator de venit
.

:

.

..

..

.

.

.

Venitul anual•
incasat
:

.:

Sursa venitului:
Nume, adresa
7. Venitiiri diii prernii şi dinjocuri de noroc
Cine a reaiizat venitul

l

J

Serviciul prestat/obiectul Venitul anual
generator de venit
încasat
j

7. 1. Titui ar
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 al datelor men ţionate.
Data complet ă rii

Senăt ra
j

o/ go

DECLARAŢIE DE INTERESE
Subs
dec

avâ

bsemnata,
Ia

cţia

cY

domiciliul

CNP
(V q-

prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria r ăspundere:
1 Asoiiat au acţionarla societăţi comei ciale, cotnpanii/societ ăţi naţionale, institu ţii de credit, grupui i de
interes ecoiioniic, precum şi rnembru în asocia ţii, fundatu sau alte organiza ţu niguvernamenta k -________
Valoarea total ă a
Nr. de părţi
Unitatea
parţilor sociale
sociale sau
Calitatea de ţinuta
.
- denumirea şi adresa ş i/sau a acţiunilor
de acţluni

.arar şzZtio1î soietăţiIor omercia1e, ale
2 Calitatea de membni în oiganile de couduceie, ad
regiilor autonoini, ale coinpanii1or/ocietăţi2or nationale, ale instituţiilor de iridit, ale grupuiilor de intere
economic, aie asociaţiiior sau fundaţulor ori ale altororganwa ţii neguvernamentalc
Unitatea
Valoarea beneficulor
Calitatea de ţinuta
- denumirea şi adresa . 2. 1......

3 Calitatea de membru în caclrulasociaţuloi pi ofesionale şi/sau_sindicale
3.1
-

Calitatea de meinbru în organele de ionducere, administrare %i control, ritribuite sau iierctribuite,
deţinuteîncadrul_pitidelor politice, fuue ţia cletinutà si denumirea pa ttclului politic
4.1
l

,.-

5. Contr2cte, inclusiv cele dc- asisteii ţă juridic, consultan ţă juridică , consu1tn ă şi cii1e, obţinute ori allate
erci i ii ftirc ţiilor, nandatlor s2u deinii itàtilor publice finai1e de 12 bugetl de
în cici t lare în ttinpul
in
fonduri
extei ne ci încliiiite cu soietii Lc)rnirci ile eu cpita1 le stal sau uude Stattû este
tat, 1Oci ş .
5.1 Ben1ciarci e cort niree,
Ye iinediu n şiadi.sa

-

Tipul
Pluia
iri
coactrtcLc0jcttuu1
1

Vaoaa
Durila
Dia
chJccrtiaahila ă a

denurnirea şi
adnEsa

încredinţat
contiactul

contuctului

contractuiui

Tituiar...............

Soţ/soţie

Rudedegadui I»aletituiaiului

Societăţi comereia1ePersoan ă ică
autorizată/Asociaţii
iale/Cabinete
individua1e, Cabinete asociate, societăţi
civile profésionale sau societăţi civile
profesionale cu răspundere liniitatăcare
desf şcprofesiade avoca Oianiza ţii
neemamenta1eFundaţiî/Asociaţii2
Prin rude de gradul I se înţelege p ărinţi pe linie ascendent ă 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 gradui I ob ţin contracte, a şa cum 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 capitalul social al societ ăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor.
2)

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet aI datelor men ţionate.

Data completării

ura

