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* l) Prin familie se înţelege soţullsoţia şi copiii aaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri jnobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara ÎnCIUSÎV cele aflate în alte ţări. 

* 	 ) forestier; (3) intravilan; (4) Iuciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri 
Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2  

extravilane, dacă  se af1ă  în cjrcujtul civil. 
*2) La Ttu1ar se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţullsoţia, copilul), 

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarllor 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor cleclara inclusiv cele aflate în alte ţări. 



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacanţă ; (4) spaţii comerciale/de 

producţie. 
*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 coproprîetarilor. 

11. Bunuri mobile 
1. Autovebicule/autoturisine, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte iiiijloace de transport 

care sunt supuse îninatriculării, potrivit legii 

-rtf 	1 c2, ţ  77(O74- ,1/( 

- -- - - 	2. Bunuri sub forni ă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cnit, colecţii de artă  ş i 
numismatică, obiectae fac partedin patrimoniu ă  cultura[-na ţional •-sau .universal, a căror valoare 
însumată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor menţiona toate bunurile af1ate în proprietate, indiferent dac ă  ele se află  sau nu pe teritoriul Romniei 

la momentul declarării. 

I11. Bunuri mobilc, a căror valoare depăşeş te 3.000 de euro fiecare, ş i bunuri imobile înstrăinate în 
ultiznele 12 luni 



Iv. Active fivanciare 

1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivaiente de econoinisire ş i investire, 
inclusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea însuinată  a tuturor acestora clep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor cleclara inclusiv cele aflate în b ănci sau instituţii financiare din străinătate. 

*categoriile  indicate sunt: (Î) cont czentsau--echivalente (inchisiv -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 anuluijîscal anterior). 	• 

2. Plasainente, investi ţii directe şi îniprumuturi acordate, dacă  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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3. Alte aetive produc ă toare de veuituri nete, care însumate clep ăşesc echivalentu( a 5.000 de euro pe 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V. Datorii 
Debite ipoteci, garan ţii emise în beneficiul uuui terţ, bunuri achizi ţionate în sistein leasing şi a(te 

asemenea bunuri, dacă  valoarea însumată  a tuturor acestora depăşeşte 5000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele tnanciare acumulate în străinătate. 
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VI. Cadouri, servicii sau avantaje priiuite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă, dii 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi coinerciale, regii autonome, compaiiiilsoeietăţi naţionale sai 
instituţii publice rouuîneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garauţii, decontări de clieltuieli, altele decâ 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 
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* e  excepfeaz ă  de /a deeiarare cadonri/e i iratajiile uzuaie primife din pa.rfeci rudelor de gradui işi al 11-1ee 



VII. Venituri ale cleclarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate in ultimul an fiscal încheia 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu inodific ările şi completările ulterioare) 

OTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile proverite din str ăinătate. 
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7.1. Titular  

7.2. So ţ/soţie  

7.3. Copii  

8 Venzturz dzn alte surse 

8 	TitUlat , 	7tj iu  

8.2. Soţ/soe 	ziQ 	(- J. c- 

8.3.Copii  

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor nienţionate. 

Data conipletării 
	

Seninătura 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

SubsemnatuUSubciniita, 	 /)/ A C o v u 	/A.fi (a 	 - , având funcţia 

de Q C 	 —Q G— 	 Ia 

CNP 	domiciliul 	C-U  

cunosciid prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere: 

~ MN.. 
Nr. de părţ i Valoarea totală  a 

Unitatea Calitatea deţinută 	sociale sau părţilor sociale 
- denumirea şi adresa -  

de acţiuni ş i/sau a acţiunilor 
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Unitatea l 	 - 

	

- denumirea si 	
Calitatea deţinută 	

i 	
Valoarea benefîciilor 
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denumira şi îwreding contiiu1ui contnuIui 

adsa ccactu1  
Tar 	. 

Sosnţ e 

Societă i CŒutuejPaană lzică  
auzată/Aaţii iimi1ia1e(Cabii 
iividua1e,cacia1e, soeietă i 

eni1a1 
dDadeacal/caniza ţ  

1)Priii rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă  şi copii pe linie descendentă. 
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneiciarului 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 declarà contractele 
societăţilor comerciale pe acţîuni la care declarantul îtnpreun ă  cu soţuL/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 

5% din capitalul social al societăţii, indiferent de moclul de dobândire a acţiunilor. 

Prezenta declaraţie constituic act public şi rpund potrivit legii penale pentru iuexactitatea sau 
caracterul incomplet aI datelor inea ţionate. 

Data completării 
	

Seinnătura 
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