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având funcţia

domiciliul
FJ

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie r ăspundere
că împreună cu fami1ia deţin următoarele:
* 1)

Prin familie se în ţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele af1ate 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, dac ă se af1ă în circuitul civil.
*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 şi numele coproprietarilor.
2. Clădiri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adiesa aa zoua

Cateora
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CotaAnul
Suprala ţa
parte
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Mo(1ul de
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.

ţ

Ttularul

ţ

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă de locuit; (3) cas ă de vacanţă ; (4) spaţii cornerciale/de
producţie.
*2) La Tjtular se menţionează , în cazul bunurilor proprii, numele proprietaru!ui (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 Iegii
Naturi

Marca

Nr. de:.bucăti

Anuide fahricaţie

. •

.Modul dc dobndire

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 afl ă sau nu pe teritoriul României
la momentul declar ării.
i)escriere sunaară

a•a• rea etimată

Anul dObândirii

111. Bunuri mobile, a c ăror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstr ăinate în
ultimele 12 !uni
Natura bunu!ut
- - însti ă inat
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lusti ătnt

2

înst

:...•

Valoarea

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 cle 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, investiţii directe şi îinprumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate.
irniteit titlutsocietatea în care persoana esie
aeţionar saii asociat/beneficaarde iinpruniut
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*c c ,tegoriilc indicate sunt: (1) hrtii de valoare delinute (titiw-i de siat, certi1cate, obiigaţ?vni); (2)
acţiuni saupărţi sociale în societăţi comerciaie; (3) împt-uinuturi acordate în izurnepersonal.

3

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 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

j Cantractat:.în anul : : •Scadentla :

~

Valoare

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, companii/societ ăţi naţionale sau
institu ţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a c ă ror valoare individual ă depăşeşte 500 de euro *
Cinc a resliiat
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enitul

Sursa ~~ enitului;
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1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

l .3. Copii

'°Se excepteaz ă de la declarare cadourile i tf°ataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul Işi al 11-lea

~.

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 completările ulterioare)
NOTĂ :
Se vor declara incusiv veniturile provenite din str ăinătate.
.
Lirie a realizat vcntuI

S sa veni1uJui:
numele, adiea

Is-

àviciu] presft!Ob
genciator, de vnt

1 Venzturi din salarii

1.1.Titular

Cw
1.2. Soţ/soţie
1.3. Copii
2 Venituz z din actzvil ăţz zndependente

2.1.Titular
2.2. Soţ/soţie
cedareajo1osuzfei bmzunloi

3»

3. 1. Titular
3.2. Soţ/soţie
4. Venituii din investi ţii •

4.1.Titular

,-

4.2. Soţ/soţie
5 Venitui z diii peiisii
5.1. Titular
5.2. Soţ/soţie
zntui

1 d117

6.1. Titular
6.2. Soţ/soţie

actzvzt ăţz ai zcole

,.

TŢ V11itu1 anual
,
ncasat

Sursa venitului
.•
Nume, adresa
7. Venituri din premii şi dinjocuri de noroc
Cine a realizat venitul
•.•

.

•.

.

Ser JCIUI 1 estat/obiectul Venitul anual
::ge nerator devnit •
.. îiisat

7.1. Titu l 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 completării
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,
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.

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţ ii, declar pe propria r ăspundere:
•.::1. •Asociat sau.ac ţiouar Ia societ ă i conierciale, cornpanii/societ ăţi
crdit, grupuri Je
interes LCOflOmic, precuni şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organiza ţiineguvernanieutalc
Nr. de părţi
Valoarea total ă a
Unitatea
Calitatea
de
ţinuta
sociale
sau
parţilor sociale
denumirea şi adresa
de acţiuni
şi/sau a acţiunilor
-

2. (a1ii1ei 1e

-

nienibru

în

organele

de coiidueere, iiministrarc ieontrol ale

ocic1 ăţ ilor comcrciale, ale
ale ş rupurilor ie intcrcs

rc ş iilor a u Ionoin e, ale companii1or/socief ă i1or na ţionalc, aie instituţiilor (lc crclit,
econoniic. ale aociatiilor sa n fnndatiilnr nri
nitnr nrllli7tii
-

Unitatea
denumirea şi adresa

2.1......

Calitatea deţinută

-

Valoarea benefîciilor

.

/

!

/

nru in
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indica1e.
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3. 1......

4 Calitateacie ineinbi n i ii 01 ganLle de (()i1 (111 Lere, adrniniti ai e i co iltrol, retribiiit
deţinute în cadrul pai tîdeloi p6litice, fun1ia d ţinutăşi denumIIDatiduItÎi_j)OIitiC
4.1

iu n i I i ibuit
.

S Contracte, inc1usr cele d<.. asasten ţă juridtc ă, coiisultan ţ î jurtdtci, consultan ţă ş i. civile, obţlnllte ori aflate
îri derulai e în tunpul eeruitîru fiinuţiilor, niandafelor sau demnit ăţil(ir 1)iiblice finan ţatL cle I i bugutvl de
stit, kcal şi diu fonduri cterne oii îniliciate cu sociit ăţi conieriiak cu capital de stat sau unde statul cste
2C ţ1( v ti in-ijoi_atar/nHnoritar
5.1 Belciaa.i1 de conlract: nurnele,
Is1i4a
Piucedu prin
Durata
Valoerea
piiume1e/denurnirea şi adresa
contractantă
caieafost
coniractului
încheierii
coutac1u1ui i totalăa
j

f

1

1

denuniiiea şi
atesa
Tilular

încidinţat
cctiactul

contiactului

contiactului

.

Sose
.

Rudedegadu1 Ia1etitulani1ui

Societăţi comiPetoană ică
autorizată/Asociaţii fimiliale/Cabine
individuale, Cabinete asociate, societ ăţi
civi1epro1siona1e sau soci ăţi civile
pofesiona1ecuimi1aie
dearăpsiade avocat/C)rganizaţii
negwemamenta1e/Fd4i/Asociaţii
Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe Iinîe ascendent ă şi copii pe Iinie descendentă.
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul,
soţullsoţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa 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 aI societăţii, 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 al datelor men ţionate.

Data completării

Semn ă ra
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