DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatu1Subsemnata,
de
CNP,

având funcţia

PP

Ia
, domiciliul

cunoscând prevederi1ert. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie r ăspundere
că împreună cu fami1ia 1 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 af1 ă 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 af1ate în aite ţări.
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă de Iocuit; (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 îri 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
Nattiri
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Maica

MoclnI 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 c ăror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă ele se af1ă sau nu pe teritoriul României
Ia momentul declarării.
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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 institu ţii 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 investifii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele afeYente anului fiscal anterior).
2. Plasamente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dac ă valoarea de pia ţă însumată a tuturor
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv investi ţiile ş i participările în străinătate.
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*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare delinute (titluri de stat, certificate, oblr.'galiuni); (2)
acţiuni sau pă:ii sociale în societ.ăli conaerciale; (3) împrumi-rturi acordai-e în nunze personal.
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3. AIte active produc ătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivaleutul a 5.000 de euro pe
au

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 flnanciare acumulate în str ăinătate.
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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 româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală depăşeşte 500 de euro *
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nurnele, adresa

(

t iiu1 pt estat/Obiu.iuI
-

genera.tor..de. veiiit

Venitui aiiu
•încaat

1.1.Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3.Copii

*Se excepteaz ă de la declarare cadovrileşi tratajiile vzuale priim1e din jailea rudelor de gradul Işi ai 11-lea.
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vII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s ă i de familie, realizate în ultimui an fiscal încheiat
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completă rile ulterioare)
NOTĂ :
Se vor declara incusiv veniturile provenite din str ăinătate.
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Sursa venitului:
Nume, adresa
7. Venituri dinprernii şidinjocuri de noroc
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S er ~,.iciul prestat/obiectui

Veni tul anual
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generator de venat

7.1. Titular
7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8. 1. Titular
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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 menţionate.
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cunoscând prevederitiart. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria r ăspundere:
l Asociat sau ac ţaonar Li soéiefă i. comerciale, cornpanii/societ ăţi naţionale, instatu ţn de credit, grupuri de
iiiteres econoInic,precuin şi inernbru în asocia ţii, funda ţii sau alte orgaia ţiinegnvernamenta1e:
Nr. de părţi
Valoarea total ă a
Unitatea
sociale sau
părţilor sociale
Calitatea de ţinută
.
- denumirea şi adresa de acţiuni
ş1/sau a acţiunilor

2. ( alitatei dc Hlcinbru îil organele de conducere, adniinis1rire şi control ile societ ăţilor comercilc. ile
iegiilor autononie, ale comaiiiiJor/societăţilor n ţioii ă k, ale iiitiu ţii1or.:d credit, ale rupurilor de in i ercs
.
.
economic, aleasocia ţiilorNau fundaţii1ororiaea1toora ţiineguvernaineni ă le:

Unitatea

..
Calitatea deţinuta

- denumirea şi adresa -

Valoarea beneficnlor

2.1

3. Calitatea daie*ai»u..ia
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1. Ca1itutci dc niembru în organele de conducere, admiuistri ic si control, retribuite suii ncrcribuiic.
1o1atcfunc ţideţintăşa deiumii ă partidului po1itc
deiiite în 1rî1j
4.1......

5 Couti acte, inclusw ccic k asisten ţă juradic ă , consultanti juri(Iică , co rsuitaiil ă şa civile, ob ţinute ori aflate
în diuJare îu tiiupul excrcitrir fuucfiilor, niindateior saii denuatitilor puhhcc finan ţate cle l bugtul dc
stat, Jocal ş a dan foiiduri externc ori înelkciate cu societi comcicaile cu cap ta1 de stal siu u nde satiil estc
actaouamoatai/aniroiitii
Va1oaia
Durala
Tipul Ţ Dala
Jnslituţia
Procedura prin
5. 1 Beneiciara de conract numele,
toaJa
contiactului
contaclului
itcheerii
roaiîst
coniradant
prnume1e/denuinina şiadresa

f

1

denumiia şi
adtsa
Ti1ar

Soţ/soţie

încidinţat
contiaclul

contiactului

coniiaclului

.

.

RudedegradulIaleiitu1ani1ui

Societăţi comeiia1e/Peoană1izică
autorizată/Asociaţii mi1ia1etCabinete
individuale, cabineteasociate, societăţi
c1eptufesiona1e sau societăţi civile
ptufesionale cu răspundete limîtatăcare
de şcptufesiadeavocatani2a ţii
negwemamenta1e/Fundaţii/Asociaţii
Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendent ă.
Se vor declara numele, denumirea şi adresa benefîciarului 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 con- erciale pe acţiuni la care declarantul împreun ă cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societ ăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor.
2)

Prezeuta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men ţionate.

Data completării

Semn ătura

