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cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere
că împreun ă cu fami1ia deţin următoarele:
*1) Prin familie se în ţelege soţul/soţia ş i copiii af1aţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
•
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:

Adresa sau zona
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•

•

Titularul

(_
* 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 ş i numele coproprietarilor.
2. Clădiri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări.
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sau nu pe teritoriul Romni i
în proprietate, indiferent clac ă ele se află
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la momentul declar ă rii.

te 3.000 de euro fiecare,
111. Bunuri inobile, a c ă ror valoare dep ăşeş
ultiineie 12 Iuni
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şi bunuri irnobile înstr ăinate ii

IV. Active fiianciare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de econoinisire ş i invetire,
inclusiv cardurile de credît, dac ă valoarea însuinată a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

NOT Ă :
Se vor decara inclusiv cele aflate în b ănci sau instituţii financiare din str ăinătate.

Categoriile indicate sunt: (J) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sa
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisterne cu
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijîscal anterior).
2. Plasamente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tutiro
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate.
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Categoriile indicate sunt: (1) hcrtii de valoare deţ iiiute (t!tluri cie sta!; cei-tjca!e.. olIigaţiuni; (2)
cicţ ?uni sau pàrji sociale î1î SOCiet ă1i coinerciale; (3) îinpi-uzmituii ocordate în mmie persoiial.

3. Alte aetive producă toare de venituri nete, care însuniate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro p
an:

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achiziţ ionate în sistem leasing şi
asemenea bunuri dac ă valoarea însumată a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

VI. Cadouri, servieii sau avantaje prunite gratuit sau subven ţionate faţă de vaJoarea cle pia ţ
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi coinerciale, regii autonome, coinpaniVsocict ăţi uaţionaie. :•
instituţii publîce roniâneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cbeltuieli, altcle dec
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
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1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

L.3.Copii

*Se excepteaz ă de /a declarare cadourile şi rrataţiile uzuale prin7ite d[n parrea rudelor cie g.radu/ ./ i

vII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s ăi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ările şi completă rile ulterioare)
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate.
Sursa venitului:.
iauinele, adresa

Cnea realizatvcnitul
1. Venituri din salarii
1.1.Titular
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Servicitilprestat/Obiectul
generator de veriat
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_____________
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1.3.Copii
2. Venituri din activit ăţi independente
2.1. Titular
2.2. Soţ/soţie
3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor
3.1. Titular
3.2. Soţ/soţie
4. Veiiituri din investi ţii
4.1. Titular

•

____________________________

_________________________ ____________

4.2. Soţ/soţie
5. Venituri din pensii
5.1. Titular
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52. Soţ/soţie
6 Venitui i din aclivităţz agi ico/e
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7.1. Titular
7.2. Soţ/soţie
7.3.Copii

8.1.Titular
8.2. Soţ/soţie
8.3.Copii

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatc
caracterul incomplet aI datelor nien ţionate.
Data coiupletării
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cunoseâud prevederile art. 326 diu Codul penal privind falsul în deelara ţii, deelar pe propria r ăspundere:
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Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe liriie ascenderită şi copii pe linie descendentă.
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneflciarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titu1aiu L
soţulisoţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se dec]ar ă contractole
societăţilor conierciale pe acţiuni la care declarantul împreun ă cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţiri de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor.
2)

Prezenta declaraţie constituie act public şi rspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sa
caracterul incomplet aI datelor menţionate.
Data completării
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