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

Prin familie se înţelege 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 află în circuitul civil.
*2) La tTitu1ar1 se menţionează, 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 locuit; (3) cas ă de vacan ţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie.
*2) 1a Titular se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i riurnele 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
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Anul de iabricaţie

Modul de dobândire
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2. Bunuri sub form ă 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 5000 de euro
NOT Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă ele se află sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.
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HI. Bunuri rnobile, a c ăror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstr ăinate în
ultiinele 12 Iuni
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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.
Institu ţia caie administreaz ă
şiadresa acesteia
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*categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau ecliivalente (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 anuluîjiscal anterior).
2. Plasamente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dac ă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv investi ţiile şî participările în străinătate.
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*Categoiiiie indicaie sunf: (1) liârtii dc valoare deţ inute (fitluri de stat, ceiijicafe, ohiiga(iurii), (2)
acţiuni sau părţi sociale în sociclăţi coinerciale: (3) îrnprwnuturi acoidale î11 nwne personal.
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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 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 financiare acumulate în str ăinătate.
Creditor

Contractatîn anul

Scadent Ia

V, 1oare
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vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, compauiilsociet ăţi naţionale sau
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individual ă depăşeşte 500 de euro*
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1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se excepleaz ă de ia deciarare cadow-ile şi trataţiile uzuale primite din partea rudeior de gradul Işi al 11-lea

vII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ă rile şi completă rile ulterioare)
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate.
.

Frviciui prestat/Obiectul
generatorde veiait

Sursa vnitu1ui:
nwnele, adresa
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Cine a realizat venatul

Venitul anual
incaat

1. Venituri din salarii
1.1.Titular
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1.2. Soţ/soţie
1.3.Copii
2.Venituri din activit ăţi independente
2.1. Titular
2.2. Soţ/soţie
3. Venituri din cedareafolosinţei unurilor
3.1. Titular
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3.2. Soţ/soţie
4. Venituri din investi ţii

5. Venituri din pensii
5.1. Titular
5.2. Soţ/soţie
6 Venituri din acIivil ăţi agricole
6.1. Titular
6.2. Soţ/soţie

.
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.Snrsa venitului:
Nume, adresa
7. Venituri dinpremii şi dinjocuri de noroc
Cine a realizat venitu1 •
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Serviciu! .prestat/obiectul
generator de venit
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•VenituI anual
încasat

7.1. Titular
7.2. Soţ/soţie
7.3.Copii

8.
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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.
Sem ătur

Data completării
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cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria r ăspundere:
1. Aociat sau ac ţionar Ia societ ţi coiuerciale, coinpaiiii/soeiet ă i naţionae, institîfi de crcdit, grupiui de
nteres conomicuin şi inembru îI1asocia ţii, fundaţ aitaltgniza ţn_neguvei nain
_
Nr. de părţi
Valoarea totală a
ni a ea
Calitatea deţinută
sociale. sau.
părţilor sociale
- denumirea şi adresa .
.
de acţiuni
şi/sau a acţiunilor

2. (i litilea (Je nicnibru în oraiicIc dc con(JUcere, aniinistrare şi control ale cietăţilor cnicrcialc, alc
reiilor autononie, ale coiiipaiiu1or/ocie(tilor iiationalc, ale jiistituiilor de cre(iit, ale gruptirilor 1e illtcreN
eco»ic,aIe.asQciiţii1uj- au fundaţiilor ori ale aitot; oraiiitaii nevernanientale:
____________
Unitatea
Calitatea deţinuta
Valoarea beneficiilor
- denumirea şi adresa 2 . 1......
._____________________

AW Gif 3.(a[itate.....ineinbTuîncacirul asuc * ţiI
3. l......

pofesiouaIc şiiau iudica1c.

______

t. CaIitea dc membru în organeic c cuiiliicere, administrare şi control, retribuite
deţinute în drpartie1r politicc, func ţia deţiniită şi clenumii c i pai tidului politic
4.1......

ati neretriI)ilie,
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5. Conracte, inclusivcelede asisteu ţă iidică, coiisultan ţă juridică, consuitanţă i ciile,obţiiuiteoriaf1ate
în derulare îia 1irrpu) exercit ăru fiinetialor, inauciatelor sau deinnit ţi1or publice finau ţatc dc la bugeti1 de
stat, Jocal şi dn fondui i cterne ori înclieiate cii socict ăţi cornirciale cucapita1 de stat sau unde statul cte
acţionnr uiajoiitar/minoritar:
Data
Duta J Vaioarea
5.1 Beneiciaii1 de coniiact: riurnele,
Pduaprin
Tip
Iristituta
totaiăa
careafost Ltu1ii
încheierii
contictu1ui
coniiactant
piune1e/denumiia şiadrsa
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Titular
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Rude degiadul
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Societăţi cometia1eIPeioană izică
auată/A5ociaţii tmi1ia1e/Cabinete
individuale, cabindeasociate, societăţi
civi1epnsiona1e sausociet ăţicivile
ps1ona1ecutspundei limitatăcaie
desffiparâ
negenamenta1e/ Fundaţii/Asociaţii2
Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe Iinie ascendent ă şi copii pe linie descendent ă.
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului 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 declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreun ă cu soţullsoţia şi rudele de gradul I de ţin 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 legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men ţionate.

Data completării
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