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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 fami1ia deţin urm ătoarele:
* 1) Prin familie se în ţelege 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, dacă se af1 ă în circuitul civil.
*2) La
se menţionează, 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 aflate în alte ţări.
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă de locuit; (3) cas ă de vacan ţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie.
*2) La Titular se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilui),
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
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2. Bunuri sub formă 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 af1ate în proprietate, indiferent dac ă ele se află sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.
Dccriere sumar ă
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111. Bunuri mobile, a c ăror valoare depăşeştc 3.000 de 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 însumat ă a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau instituţii financiare din străinătate.
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*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, iuvesti ţii directe şi împrumuturi acordate, dac ă valoarea de pia ţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate.
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*categoi.zile indicate sirnt: (1) Iîărlii de vaioare de(irntle (tiilw-i de sfal, certifcale, ob/igaţium); (2)
acţimii sau părli sociaie în societăţi coinerciale; (3) îrnprurnuluri acordafe în nurne persoiial.

3. Alte active produc ătoare 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 ăinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achiziţionate 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.

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă de valoarea de pia ţă, din
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societ ăţi naţionale sau
instituţii 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 *
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*Se excepteaz ă de la declarare cadourileşi trataliile uzuale prirnite din partea rudelor de gradul IŞi al 11-lea.
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vII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s ăi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 61 din Legea ur. 227/2015 privind Codul fiscal, cu înodific ările şi completările ulterioare)

NOTĂ :
Se vor declara incTusiv venituri!e provenite din str ăinătate.
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7.2. Soţ/soţie
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8. Venituri din alte surse
8.1.Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men ţionate.
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cunoscând prevederi le
, art. 326 diu Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere:
1. Âoci t sau a ţionai la socittăţi eornurciale, ÇOMP,àùii/socaetăţa naţionak. anstatu ţu de crcdit gi upin i de
zaţ u uegar ername
risLonomJc,cuna şa meinbru în asociaţii, fundaţia sau alte organi
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2. Calitait.a 1c rnembru îii orga.uele de conducerc, adffilnistrare ş i control ale societăţilor cuerci:rlc, alc
rciilor auonume, alc companiilor/societăţilor na ţ ioriatc, atc iristituiitor dc credit. alc 1 , rupurilor 1c iritcrc
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în derular e îii lrmpul exercit ă rii frsiictiilor, inan&itelor sau deniaa t ăţalor publice finan ţate de 1 a bugetul d
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Societăţi comiPerană ică
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Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendent ă.
Se vor declara numele, denumirea ş i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni Ia care declarantul împreun ă cu soţullsoţia şi rudele de gradul I de ţin 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 Jegii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet aI datelor men ţionate.
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