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eunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, eclar pe proprie răspundere
că împreun ă cu fami1ia de ţin următoarele:
* 1) Priri famil ie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţirlerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona

Categoria

Anul
dobandirii

Suprafa ţa

Cotaparte

Modu cle
dobandtre

Titulai u1

* 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 1tTituIar 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 af1ate în alte ţări.
A(iI Cl

ui ion

CaU.goria

4ni1
,.

Suprafata

1

Cota
partc

Modulde
dobandire

I iti1arti1 2)

* Categoriile indicate sunt: (1) apartarnent; (2) cas ă de locuit; (3) cas ă de vacanţă; (4) spaţii 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 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
Natura

Mara

Nr cle bucăţi Anul de fabrica ţie

ModuJ 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 căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOT Ă :
Se vor menţiona toate bunurile af1ate în proprietate, indiferent dac ă ele se afl ă sau nu pe teritoriul României
la momentul declar ării.
Descriere sinnara

Valoarea estimat4

AnuJ dobândirii

111. Bunuri mobile, a c ă ror valoare dep ăş eşte 3.000 de euro fiecare, şi buuuri imobile înstrăinate în
ultiniele 12 luni
a bu n ailu i
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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 în b ănci sau instituţii fînanciare din străinătate.
Institu ţia carc admxnistrează
i_adresa_acsteia

TxpuJ

Valuta

Dcschis în anui

SoId/a1oaac la

zi

/7/
1

*categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit

bancar sau
echivalente, (3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anterior).

2. Plasamente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de pia ţă însumată a tuturor
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi particip ările în străinătate.
1
Enitent îfu/soci
eaîn:carepeIsoaua este
acţioiaisauasoiatjbenehciar cleimpruinut

.

Tipul

1

.,

Ntim ă rde titluri!
eota departicipare

Valoarea totala la

zi

_________ _________

,1•

Cafcgoi-iil& iidicate svi1: (J) hci-tii d2
de ţ inule (lillu,1 ae sţal, certijîcale. cbligaiu;ii,: (2)
jii socia/e îti .ocietă i co/2wr(1c; (3/ îiripiurnuluri acordafc îii nwiw persoual.
1

3. AIte active produc ătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
a•n.
.................................................................................

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 însumat ă a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv pasiveie financiare acumulate în str ăinătate.
Creditor.

Contratat în anul

f

Scadent 1a

Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii!societ ăţi naţionale sau
institu ţii publice române şti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontă ri de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individual ă depăşeşte 500 de euro *
(ine a

i

a1izat

nitiiJ

a enitului
nuinele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator cle venit

1.1. Titular

Venitul anual
încasat
-

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se excepteaz ă de la declaraîe cadotiri/e şi lrataţiile uzuale prinile clin parlea nidelor de gradul I şi aI 11-lea.

1

vII. Veuituri ale declarantului şi ale membrilor s ăi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ă rile şi completă rile ulterioare)
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăin ătate.
Sursa vcnitului:
. . :.numele,adresa

.

Cine a reahzat venitul :..
....
1. Venituri din salarii
.

.

.

•

Serviciul prestat/Obiectul
.
gc erator de venit
.

•

.

Venitui anual
.
incaat

1.1. Titular
1.2. Soţ/soţie
1..3.Copii
2 Venituri din activit ăţi indejendente
2.1. Titular

• •

•

____________________

•

•

2.2. Soţ/soţie
3. Venituri din cedareajolosinţei bunurilor
3.1. Titular
3.2.Soţ/soţie

.••,

__________________ __________

4. Veiiituri din investi ţii
4.1.Titu1ar
4.2. Soţ/soţie
5. Venituri dinpensii
5.1.Titular

_______________________

.•

.

•

5.2. Soţ/soţ ie
6 Veniivri din actnit ţi agriole
6. 1. Titui ar

.v

•

Sursa venitului:
Nume, adresa
7. Venituri dinprernii şi dinjocuri de noroc
Cine a realizat venitul

T
8e rviciul prestatiobiectul
generator de venit

Venitul.anual
încasat

7.1.Titular

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 ării
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cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în

având funcţia
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raţii, declar pe propria r ăspundere:

1. Asociat sau ac ţionar la societ ăţiircia1e,.conapanii/societ ăţi naţionale, institu ţii de credit, grupuii de
interes economic, piecum şi membru în asocia ţii, funda ţaa sau àlte organiza ţai n.guvernanaentale
Valoarea total ă a
Nr. de părţi
ni a ea
părţilor sociale
sociale sau
Calitatea deţinută
denumirea şi adresa
şi/sau a acţiunilor
de acţiuni
-

.

—

-

-

2 Calitatea de neinbru în rganele de conduceie, administrare şi control ale societ ăţalor comercaaie, ale
regiilor autonome, alc companulor/societ ăţilor naţ ionale, ale institutiflor de credit, ale grupuriloi de interc
econoinac, ak asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor oi ganiza ţii ncgui ernamentale
Unitatea
Valoarea beneficiilor
Calitatea de ţinuta
denumirea şi adresa
2.1
-

-

-

3 Calatatea deinembru în cadrul asocia ţiilor profcsionale şa/sau sandaiale
3.1......

4 Calitatea de membru în organck de conduccre, adinanistrare si iontrol, retrabuate sau neretribuite,
dcţanute în iadrui pai tadelorpolitc, funcţia deţintită si denuznai ea pai tadului I)olitic
4.1......

5 Coaita acte, in.lusiv cck de asMentâ juridic ă , coristiltan ţă juridic, consultan ţă şi ci ik, ()1)tinute ora aflatc
Îii dcrLiare Îii t inpul ecicit ă iii funcliiloi, maiidatlor sau d.rnnititaloi ptbJice finantatc de Ja bugitul dc
stîl, Io. cal ş i chn fonduaa ext.i iiL ora inclieaate cu socaetiţi conicrcialc cu cpata1 de tit sau ainde slataal .ste
acionarniatira/zmnL1it?I
______
_____Diarala
Vaoaia
Tipul
Daia
Pcivaprii
5.1 Bc1ciarci de c.ont: nu:re1e,
rstitiii
J
J
-J
loa1ă a
cheer
con.1iu
ccuu]
arUai)St
conalntă
j
1

denurniiea şi
adisa

încredinţat
contiactul

contiaclului

contractului

Titular ...............

Soţ/soţie...............

Rude cle gradul I aletitulaiului
..
Societăţi comereia1e/Peioană Iizică
autoiizatIAsociaţii ii1ia1e/Cabinete
individua1e,eteasociate, societăţi
ci1epfesiona1e sau socic1 ă4 ci1e
prsionalecuipunderelimitat ă care
des şoaipnfesiade avocai/Organizaţii
neguvemamenta1e/Fundaţii/Asociaţii2
Prin rude de gradullse înţelege p ărinţi pe Iinie ascendent ă şi copii pe linie descendent ă.
Se vor declara numele, denumirea şi adresa berieficiarului 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 acţiuni la care declarantul împreun ă cu soţul/soţia 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 ră spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men ţionate.

Data completării

Sem

