DECLARA ŢIE DE AVERE
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cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie r ăspundere
că împreună cu familia 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 aflate 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
cxtravilane, dac ă se afl ă în circuitul civil.
*2) La "Titular" se menţionează, 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 aflate în alte ţări.
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă de locuit; (3) cas ă de vacanţă; (4) spaţ ii comerciale/dc
producţie.
*2) La Titular se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, nurnele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor.

11. Bunuri mobile
1. Autovehicu le/autotu ris me, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatriculă rii, potrivit Iegii
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2. Bunuri sub form ă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de cult, colectii de art ă şi
iiuinismatică1 obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a c ăror valoare
însuinată depăşeşte 5.000 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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111. Bunuri mobile, a c ă ror valoare dep ăşeş te 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate îu
u1tinic1e 12 luni
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Iv. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inciusiv 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 iiidicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
eclzivalente; (3) fonduri de investi ţii sau echivalente, indusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anterior).
2. Plasamente, investiţii directe şi împruinuturi 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 active produc ă toare de venituri nete, care însumate dep ăş esc echivalentul a 5.000 de euro pe
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NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în str ăinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achizi ţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac ă valoarea însumat ă a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăinătate.

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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1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

l. 3. Copii

*Se excepteaLu dc la declarare cadourile Şi trataliile uzuale prirnite dih hartea rztdelor de greulzfl l si ăl 11-lea.

vI1. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s ăi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările şi completările ulterioare)
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate.
( ine a veali/at veuitul
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1.1.Titular
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7. Venituri dinpreniii şi dinjocuri de noroc
7.1.Tit1ar
Cine a reahzat venitul

Serviciul prestat/obiectul
geuerator de venit
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7.2. Soţ/soţie
7.3. Copii
8 Venituri din alte surse

8.1. Titular
8.2. Soţ/soţie
8.3. Copii

Prezenta declaraţie coiistituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men ţionate.
Data completării
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cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere:
i A,ociat sau actionar l i socletâti comerciale,( )I11 l 11 lJl()CletăţiIiatIOîla1e in.titu ţiidec i ( (i 11 l upu i i de
InteiLsecononkIL, pieuiii şa ineinbru în aaaţi1, iundaţia sau ate orguaţunegucinamcntalt.
Nr. de părţi
Valoarea total ă a
Unitatea
Calitatea de ţinută
sociale sau
părţilor sociale
- denumirea şi adresa
de acţiunl
şi/sau a acţiuniior

2. CaIi1aiea 1e nicnihru îu organele de coiiduceie. idniinisirare Ş I colIlrl)I ale scie ăţiIor coincrciale, ale
reiiIor au ononie, ale coiiipaniiIoriocict ă iIor naioiia1e, aie ins4ituiiIir de credit, ale gruptirilor (1e iiJCFCN
-t. ,onoiHac, dc
fundau1or oii ale a1(o orgazuzaţu iă cuLrna1li(ntak
oczdţuior
Unitatea
Valoarea beneficailor
.
Ca itatea deţinuta
— denumirea şi adresa .
.__________
2.1 ......

.(
3. (a1itatea1e meznbruîn cc1rulasocia ţiilorprofesioaa1e _ şi/sausiudîcaIe
3.1
-

-.

(1( ţiJlti(îi
41

-.------

,-

1c !l1cHIblU jJl (lunule lc c011(i!)cerc. u(Jl1IililIlrc i ( outroi, rctrilwi ă c
(JcJruI p i tideloi pOIltICC,iiHCl )1( 111 Ht _1 deflU1Hi CJ j) l rtiduIuipo1i1i

li llcrCtrll)lHle.

-

a ci ile, ob ţiniit o i aflate
5 contivcte Ifl 1K tcle ()( aitent ă jiiradic, toatiltiii ţ juridacă, onsul1an
zc
fii
iiit»ie de
JJ1l1t(9t
u dia rtătiIo
ÎI[ ((It iare îi t
J»UI eItîII
sieî 10 i ş i cliii fo 11.iticx<nc 01 i Î1 CliCaatL (U )(Efi) CO (i i ile C1 L jiaI d s tt i u cIe atu1 etc
ni

5.1 Beniciri] ce cont nume1e,
nciadia

[

sitiia
con

Pel13pin
Jc10
1

Tipul
ontac1ui

1)i aDina fVac
toa
oniu
Iei

l ituiji

denumina şi
adisa

încndinţat
contiactul

conliaclului

.

/

RudedegtduIJa1etitu1aiu1ui

Societ4 conia1e/Peisoană 2jcă
autorizată(Asociaţii 1ămi1ia1e/Cbinete
iridividuale, cabinetea&xiate, societ ăţi
civi1epiofesiona1eu societăţi civile
piufesionale cu ăspimdeie 1iniiiatăcai
desfaşciă piufesiadeavocat/Oinizaţii
neguvemFAsociaţii

2)

conliaclului

Y,/

1

71

1

/

/

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe Iinie descendent ă.

Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul,
soţul/soţia ş i rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contracteie
societăţilor comerciale 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 dob.ndire a acţiunilor.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit Iegii penale peutru inexactitatea sau
caracterul incomplet aI datelor inen ţionate.

Data completării
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