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DECLARAŢIE DE AVERE

Subseinnatul/Subseinnata,
de

având funcţia

-

la

CNP

,domiciliul
l
cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie r ăspundere
că împreună cu fami1ia de ţin nrmătoarele:
,

*

.

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
extravilane, dac ă se afl ă în circuitul civil.
*2) La Titu1ar se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cotaparte ş i numele coproprietarilor.
*

2. Clădiri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în a1e ţări.
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* Categoriile indicate sunt: () apartament; (2) cas ă de locuit; (3) casă de vacan ţă; (4) spaţ ii comerciale/dc
producţie.
*2) La Titular se rnen ţionează, în cazul bunuriior proprii, numeie proprietaruiui (titularul, so ţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i nurnele 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
Fatura
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2. Bunuri sub formă de nietale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de cult, colec ţii de artă şi
nuinismatică, obiecte care fac parte din patrinioniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
însuinată 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 Roinniei
la momentul declarării.
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111. Bunuri mobile, a c ă ror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi buiuri imobile înstr ă inate în
ultiincle 12 Iuni
1 (

[(ISO3fl

ii

s

Ornia
--

2

1v. Active financiare
1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dac ă valoarea însumat ă a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau instituţii firianciare din str ăinătate.
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*ca tegoriile indicate sunt

(1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
(3) fonduri de investijii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
echivalente;
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anterior)
2. Plasaniente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, daeă valoarea de piaţă însuniată a tuturor
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate.
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*categoi ;ile iiidicate swit: (1) liârlii de vaioare dcimite (ti(lm-i de

siaI, eerijicate, obligciţiuni); (2)
aeţ iuni xan părţi socia!e Îi societăţi coiiierciale; (3) înipruimti.iri acordale În nwiie peronai.
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3. Alte active produc ătoare de venituri nete, care însumate dep ăş esc 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 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.
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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 angajatorului, a c ă ror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
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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 ă rile şi completările ulterioare)
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate.
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( inc a reahiat venilui
..

uri vcriitiilui:
numele, adrcsa

Scrviciul prestat/Obictu1
. generator dc vcnit
....... .
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\criitul anual
rncasat --

Veniluri din salarii

1.1. Titular
2.
1.2. Soţ/soţie
1.3.Copii
2 Venituri din activităţz zndependeate
2.1.Titular
2.2. Soţlsoţie
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• •T. . Sursavenitului: .

.:

Cinc a realizat vcnitul

Nume, adresa

7. Venituri dinprernii şi dinjocuri de noroc

Serviciul prestat/obiectui

enitu1 anual

generator de venit

ncasat

•

•

7.1. Titular

• •

-••

7.2. Soţlsoţie

7.3. Copii

8 Venitui i din alle 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 incoinplet aI datelor men ţionate.
Data completării
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DECLARA Ţ IE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
de

, având funcţia
Ta

CNP

, domicjljul

cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria r ăspundere:
1 . soCiat sau acliollar II Societàti ciiicrcialc, coinpi u ii!scict ăţi naţionale, iiititu t ii de crc(l it. rii J)U F de
iii ti ţ e onoInr,pre.u1n şi ineznbru în asoczaţu, iundaţiz sau alte organizanegu ernanientale
Nr.
de
p
ărţi
Valoarea
total
ă
a
Unitatea
Calitatea deţinuta
sociale. sau
parţilor sociale
- denumirea şi adresa .
de acţluni
ş1/sau a acţiunilor
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reiilor aulonoîiic, :tle cornI)aniiJor/societiîilor nalionale, ale institti(iiior 1e credit, :ile rupuriloF de inlcrcs
ionouiic, ale isociaţiiloz sau fuudu1or ori aieJ1torozanu44u_zzeguirnanienlak
Unitatea

2.1

Calitatea deţinuta

- denumirea şi adresa ,--------------

Valoarea beneficiilor

3.Ca1it ţe.icniem biu.în. .c•a .. u1. ş .caţiior;pr.fes

-

. (i1it tci dc iiiciubru in
dctIînMc iu cadru.1 J) itidcloi

rIncIc (lc con(llIccrc, adniiiii.trarc i c(,ii(r ţ ,l. rctribuilc
poiiticc, fui:ili 1 tiiiii t t d( 1! 11 111 i . i p i i ti(IUIU ! JU)]!i l(

iii iicrciribuic,

. Contz-actc, ine]tisiv ccic dc ais1ezi ţă juridic coiisultan ţa juridică , consultan ţii ş icivile,
oh ţintite ori aflate
A I
ui e -z1are ii iupu.1 eercită rii funcii1er, tiiandatelor sau deni.itai1or puMice fiunn ţaie de Ia bugetul dc
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à
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5.1 Benitciai dI de coniiict:numele,
[nstituia
Ţ
Piuceduiapriri
Tipul
Data
Duiata
Vaoaa
puinedeuinrcai adiesa
contractaută:
careafost
contiactului
încheieiii
con1racJa1ui
totaiă a
1

-

denuniia şi
adresa
)
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Soţ soţie

încndinţat
conlxactui

conlxaciijlui

contraclu]ui
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Rudededui 1a1etitu1aru1ui

Societăţi cometia1e/Pesoană izică
autoxizată/Asociaţii imilia1e!Cabinete
individuale, cabineteasociate, societăţi
cvi1episiona1e sau societ ăţi civile
pnfesionaIe cu răspdee 1imitatăcar
desfăşciăpnfesiadeavoca1/niza ţii
negita1e/ FAsociaţii

-

1)Prin rude de gradullse înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularui,
soţul/soţia şi rudele de gradul I ob ţin contracte, aşa cum sunt definite Ia 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 aI societăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor.

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

Data completării
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