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cunoscnd prevedcrilc art. 326 din Codul penal privind falsul in decJara ţii, declar pe proprie r2spundcre
că împreun ă cu fami1ia de ţin urm ă toarele:

*i)pri n famese înţe l ege soţul/soţ ia ş i copiii af1aţi în întreţ inerea acestora.
I. Bunuri imobilc
1. Tcrenuri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilari; (4) Iuciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dac ă se afl ă în circuitul civil.
*2) La Titular se rnen ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunuriior în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
2. Clădiri

NOT Ă :
Se vor deciara inclusiv cele af1ate în ate ţări.
-

iu zona

Anul

Suprafata

dobandirii

1

Cot i --

Modul dc

doandir

Citu1arl

2)

* (alcgoriilc indicate sunt: ( 1 ) apartamcnl; (2) cas ă dc Jocuit; (3) cas ă dc vacan ţă ; (4) spa ţ ii cunicrcialc/dc
produc ţ ic.
*2) l a Titular se men ţionează , în caiul bunurijor proprii, nurnele proprietarului (tilularul, soţuils o ţ ia, cupilul),
iar în cazul bunurilor în coproprictalc, cota-parte ş i numcle coproprietarilor.
J1_ Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturismc, tractoarc, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace (le lralIsl)ort
care sunt supuse înmatricul ă rii, potrivit legii
Maria

Natura

Nr de bucăţi

Modul de dobndirc

AnuJ dc fabricaie

2. Bunuri sub form ă de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de cult, colec ţii dc art ă şi
numismatică , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţ ional sau universal, a că ror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor menţ iona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă ele se afl ă sau nu pe teritoriul României
la momentul declar ării.
L)escrierc suinar ă

N'aloa rea estimât ă •••

\,iul dobândirii

•

111. Bunuri mobile, a că ror valoare dep ăşeş te 3.000 de euro ficcare, ş i bunuri irnobile înstr ă inate îa
ultimele 12 luni

•

Jatuia bunului
.iustiainat

instra . iiarii

PeroanetaI(a
__________________________

2

•

Foru
•iiti.rii

______

,

• ..: ..

IV. Activc 1naiiciare
i inveslire,

. Conturi ş i (lcpoiile bancarc, fonduri de invcsti ţ ii, lornie eeliivalente de cconoiuisir
iuclu,siv cardurilc Je crcdit, Jic ă valoarca îusunat ă a lu(uror acestora (1C1) ăŞeŞte 5.00() (lC CU()
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv ccic aiatc în b ănci sau institu ţ ii 1nanciarc din stră in ătate.
1ntztu ţia cai c adininistreaz ă
:•
•. şiadresa accstcia

ValutDcchis îzi anul
,
.

Tipu1
.

.

Soldivaloa

e )a ii

..

*categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalenle (inclusiv card); (2) depozil hancar sau
echivalente; (3) ,fonduri de investi ţ ii sau echivalenle, 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, dac ă valoarea dc pia ţă însumată a tuturor
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv investi ţiile ş i particip ările în str ăinătate.
ittif1uIsocietateaîii carc lcio:n:c1c
acţionarsauasociat/bene1iciar deii:prznuţ

.

Fipul
-

-

- -

-

frz
ui ă r detiIuri!
,Q d...ptciparu
:

i
•. ..•......•,

-. --

i

ota1 Ia zi
____

*Caiegoriile indicaie sunt: (1) hărtii de valoare deţ inute (titim-i de stat, certJicate, obligaţiwii,); (2)
acţiuni sau păiii sociale în scciel ăţi comerciale; (3) împrumuturi acordaie în nuine persorial.

3

3. Altc active produc ă toarc (1e veniiuri ncte, care însumate

(1CJ) ă CSC

echivalentul a 5.000

(IC CIIF()

pe

an:

N (Yr Ă :
Sc vor declara inclusiv cele afate în str ă in ătate.
V. 1)atorii
1)cbite, ipotcci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achizi ţionate în sistcm leasing şi altc
asemcuea bunuri, dacă valoarea însumat ă a tuturor acestora dep ăşeştc 5.000 de euro

NOTĂ :
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăinătate.
Creditor

J

Contractat în anul

Scadent la

Valoare

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
institu ţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatoruiui, a c ăror valoare individual ă depăşeşte 500 de euro *
Sursa venitului
flumele, adresa

Sciiciu1 pi ctat/Obicctu1
ge»éi ator c1e venit

\ enitulanual

încasat

1.1.Titular

1.2.Soţlsoţie

D.

Copii

*Se excepteaz ă de la declarare cadourileşi trataiiie uzuale primite din paî-tea rudelor de gradul 1 şi ai 11-lea.

Vl l. Vciiiu ri ale (Jcclarantului ş i alc rnembrilor sIîi 1e fanilic, realizatc în ultirnul a n fiscal îiiclicia
(potrivit art. 61 (Jin l eca nr. 227!2()1 5 privini CoIu l fiscal, en lno(JiIic ă rile ş i coznpletlîrilc ulerioa re)
NOTĂ :
c vor dcclara inclusiv vcniturilc provcnitc din str ă in ă lalc.
.

Cinearealizatvenztul

Sursa venitului:
.
numeîe, adresa

•

:

Serviciul prestat/Obiectul
. . •
..
generator dc venit

1. Ve;iiiuri din salarii
1.1. Titular

1.2. So ţ/soţ ie
1.3. Copii
2. Veniiuri din aclivii ăţi indejendenle
2.1. Titular
2.2. Soţ/soţie
3. Veniluri djn cedareafolosinţei bunurjlor
3.1.Titular
3.2. Soţ/soţie
4. Venituridininvesti ţii
4.1.Titular
4.2. Soţ/soţie
5. Venituri .din peiiSii:

•

.

._.

5.1. Titular
5.2. Soţ/soţic
6 Ven,lui i din activi1a,a icole
6.1. Titular
6.2. So ţ/so ţ ie

.

.

.

.

Venitul anual
incasat

Sursa vcuitului:e
Nume, adresa
7. Veni/iri diii premii şi dinjocuri (Je flOrO(:
(ine a reahzat vcnitul

S rviciui I)rc$tat/ObiCCtUl
generator (ic venit

V cnitul anual
mcasa

7. 1. litular
7.2. Soţ/so ţ e
7.3. Copii
8. Veni/uri din al/e surse

8.1. Titular
8.2. S() ţ/so ţ ie
8.3. Copii

Prezenta declara ţie constituie act public şi ră spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men ţionate.
Semnătura

Data coinpletării
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cunoscind prevederilc arl. 32() din Codul penal privind falsul în declara ţii, dcciar pc propria ră spundcre:
[lAso.iat s au auţionarJasocict ţi comerciale, companii/societ ăţi naţionak,institu ţu ciccredzt,giupui zdc
intercs cuonomic, precum şi iuenabru înasocia ţu,_funda ţii sau altcorganiza ţu n eg u yeinamentalc
Nr. de pă rţ i
Valoarca total ă a
Unitatea
(alitatea de ţ inuta
parlilor socialc
sociaie sau
denurnirea ş i adresa de acţ iuni
ş i/sau a acţ iunilor
.

.

-

.

/

2 Calitatea de membru în organele de conducere, adininistrare şi control ale soczet ăţilor comercialc, ale
regiilor autonome, ale coinpanizlor/socaet ăţilor natioiiale, ale instituţulor de credit, ale grupurilor de intcrcs
economic,_ale asociaţizlor sau_fundaţlzlor orz ale altor oganira ţu__neguvernaanentale
Unitatea
Vaioarea beneficiilor
Calitatea deţinuta
denurnirea şi adresa 2.1 ......
.___________________
-

3Calitatea_de_ ineiaibrzi_îza cadrul_asociaţaalor___profesionale_ şi/sau_suadacale
3 .1 ......

4 Cahtatca dc zuembzu în ozgazicle de conducere, adminzstaaiu şz wzitiui, retribuze sau nerctrzbuzte,
dinutc__încidi ţpartide1oz____politzcc,_1uic ţide ţinută__şi__denzimii_ca_ partiduiui _poliliu
4.t......

Contr iute, inc1uzv cele dcsi1en ţă jui ic1ică,consiz1tan ţ jurzdică , consultanţă ş z cavilu obţzuute ori aflate
îri tteru1ie în tziupul eerLit ă riz fuiiciIor rnandateloi sau dennzt ăţzIor pubbce fiian ţat ce ia bugulul de
stal, Jocal ş i diii foridurz externe oii irchezate cu soczcl ăţi conaciciak cu capilaI d tat sau undc st.tul cste
5. 1 Beiiciau1 dcccn1ict: rurne1e,

f

nstituîia
cniac1antă.

Daîa
Dra
Va1oaii.
Pzcedu prin
Tipul
]caco itrrti__ lui _îic1eienijuuiLctaka
1

dc,1uniiL1

îiicidini1

COi1liUl1l1 1)

(2( )l

liu1iiliii

citiictul
l iii ihu

Soţ/soţic

.

.

cdcg-adLil

Socidăţi cornenia1e1 Persoană frzică
alorizatătAsociaţii mi1iaJdCabinde
individuale, cabindeasociate, socidăţi
civile piufsionaJe sau socid ăţi civile
psionaJe cu râspundeœ 1imaiăcai
deslăşoară piufesiade avocal! C)rganiza ţii
uvemamentaJe/ FiAsoci4i 2

]________

Prin i-vde de gradul I se înţelege părinţi pe Iinie ascendent ă şi copii pe Iinie descendent ă.
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută , titularul,
soţul/soţ ia şi rudele de gradul I obţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar ă contractele
societăţ ilor comerciale pe ac ţiuni Ia care declarantul îrnpreun ă cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1 deţin rnai puţin dc
5% din capitalul social al societ ăţii, indiferent de modul de clobândire a acţiunilor.
2)

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

Semnătura

Data completării

............................

.....................

2

