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unoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
:ă  împreun ă  cu familia l  deţin următoarele: 

* 1) Prin familie se în ţelege soţul/soţia ş i 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 
xtravilane, dac ă  se află  în circuitul civil. 

*2) La "Titular" se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), 

~r în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusivi cele aflate în alte ţări. 
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(Sategoriile indicate sunt: (}) apartarneit (2) cas ă  de 1ocuit (3) casă  de vaca)i ţă ; (4) spaţ ii cornerciale/de 
duc ţ ie. 
2) La Titular se rnen ţ ionează, în cazul b.unurilorproprii, nurnele proprietarului (titularu}, so ţ u}/so ţ ia, copi]ul). 
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i nurnele coproprietarilor. 

1I. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

e sunt supuse înmatriculării, potrivit Iegii 

Natur 	 vlarca 	r. lv bucăţi Anul dc fabrica ţie 	.1olil de dobaiiclire 

/ 

2. Bunuri sub formă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă  ş i de cult, colec ţii de artă  ş i 
rnismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare 
umată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă  ele se af1ă  sau nu pe teritoriul României 

iomentu1 declarării. 

111. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, ş i bunuri imobile înstrăinate în 
imele 12 luui 
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IV. Active financiare 

1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire ş i iuvestire, 
usiv cardurile de credit, dacă  valoarea însumat ă  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau institu ţ ii financiare din stră inătate. 

*categoriile  indicate sunt.• (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
ivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
mulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anterior). 

2. Plasamente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dac ă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturor 
stora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

1miteut til1u/ucictte 	î1]c1repeio)ni este 	, 

lI)U acţionar au asociat/benelicia d r e imprumut 
Nuin1r dC titlu ri! 	. 

Iorci totl1a 
 cofi 	particip.  

!, 

/ 

I 

*categoriile  indicate sunt: (1) hărtii de valoare deţinute (titluri de stat, eertfîcate, obligaţiuni), (2) 
uni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 
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3. Âite active produc ătoare de venituri nete care însuniate dep ăşesc echivaientul a 5.000 de euro pe 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în str ă inătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achiziţionate în sistein leasing ş i aite 

menea bunuri, dacă  valoarea însumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ă inătate. 

Ceditu (tatînniiL- 	caii iIiti 

vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă , din 
rtea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societ ăţi naţionale sau 
titu ţii publice române şti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
e ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

ven  h,HlII 
urainitu1ni 	1 

adrca 
(rI.lu 	(. 	1. Ipll1O1)It(tu1T 

ggneratoide venit 	 . 	 . 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3.Copii 
 

*Se  exceptează  de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale pl-imite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea 



3. Altc active produc ătoare de venjturi nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de eiiro pe an: 

r 

NOTĂ : 
Se vor deciara inclusiv cele aflate în str ă inătatc. 

V. Datorjj 
Debite, ipoteci, garantii emjse în beneficiul unui tert, bLlnuri achizi ţ ionate în sistem leasing ş i alte asemenea 

bunuri, dacă  vaIoara însumată  a tuturor acestora dep ăş e ş te 5.000 de euro. 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ă inătate. 

CreditoF 	l 	Contractat în anul 	l 	Scadent Ia 	l 	Valoare 

vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţ ionate fa ţă  de valoarea de pia ţă  din partea unor 
persoane, organizatii, societ ăţ i comcrciale, regii autonome, companii/societ ăţ i naţ ionale sau institu ţ ii publice 
rornâne şti sau stră jne, inclusiv burse, credite, garan ţ ii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a 
căror vatoare individual ă  depăşeşte 500 de euro* 

Cine a realizat venitul Sursa venitu!ui: 
numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 
gcnerator.de vcnit. 

Venitul anul 
încasat 

1.1.Titular  

1.2.Soţ/soţie  

1.3.Copii  

* Se exceptează  de la dec!arare cadourile ş i trataţ iile uzuale primite din partea rudeior de gradul l ş i al [I-iea. 

VlI. Venituri,ale declarantului ş i aie membrilor să i de familie, reaiizate în ultimut an fiscal încheiat (potrivit 
art. 41 din Legea nr. 57 1/2003 privind Codul fiscai, cu modific ările ş i completările ulterioare). 

NOTĂ : 
Se vor declara irlclusiv veniturilc provenite din str ă inătate. 

Cine a realizat venitul 
________________ 

Sursa venituiui: 
numele, adrcsa 

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
încasat 

l. Veniturj din salarii  

l .2.So ţ/so ţie  

1.3.Copii  

Veniturj din activit ăţ i independente 
.l. Titular 	 1 	 ( 	 1 



ne a real.izat Ţ Il Sursa venitului:
numele,adresa 

iciulprestatIObiectuI 
generator de venit 	- 

Venitul anual 
încasat 

. Soţ/so ţ ie - 

folos'intei   
l.Titular  

. SoţIsoţ ie  

Venituri din investi ţ ii  
.Titular  

Soţlso ţie  

Venituri din pensii  
.Titular 	PĂ f. î2 . 

SoţIsoţ ie  
p 

Veriituri din activit ăţ i agricole 
• Titular  

_____________ /O 

• So ţ/soţ ie  

enituri din premii ş i din jocuri de iioroc  

• Titular  

• SoţIsoţ ie  

.Copii  

eriituri dn alte surse  
Titular  
p 	pQ 

Soţ/soţ ie  

Copii  

Prezenta declaratje constituie act pubiic ş i răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul 

mplet al datelor men ţ ionate. 

Datacornpletării 



DG. 

ECLARAŢ E DE INTERESE 

ubsern iatul / 	 având fLinctia de. .. 
la 	 CNP 	 .............. domiciiiat în ., 
cunoscâncl prevederile art. 292 din CodLiI peiial priviiid faIsLil în declara ţ ii, declar pe propria r ăspundere: 

i. Asociat sau actjonar la societ ăti comerciale, co 	panii/societ ăţ i nationale, institu ţ ii dgrupuri de interes 	- 
econmic, precum ş i membrLi în asociaţ ii, fundaţ ii saLi alte organiza ţ ii neguvernamentale: 

Unitatea 
denurnirea ş i adresa - 

Caiititatea de ţ inută  
Nr. de păr ţ i 
sociale sau 
de ac ţ iuni 

Vaioarea total ă  a părţilor 

2. Calitatea de mernbru în orgaiiele deconducere, adrniriistrare ş i coiitrol ale societ ăţ ilor cornerciale, ale regiilor 
autonorne, ale companiilor/societ ăţ ilor naţiona-l-e, ale institu ţ iilor de credit, ale grupLiriloi de interes econornie ale 
asociatiilor sau fuiida ţ iilor ori ale altor organiza ţ ii neguvernamentale: 

Unitatea 
- denurnirea ş i adresa - Calitatea de ţ inută  

Valoarea 
beneficiilor 

2.1 y 

3. Calitatea de rnernbti în cadrLii asocia ţ iilor profesioiiaie ş i/sau sindicale: 

3.1. 

4. Calitatea de mernbru în orgaiiele de conducere, administrare ş i control, retribuite sau neretribuite, de ţ inute în cadrul 
partidelor politice, furic ţ ia de ţiiiută  ş i denLlrnirea partidului politic: 

4. 	 jiţ  

L . Ccrtracte, 	rcItisiv ccie de asisten ţă juridcă ; cuusuitantă ic; 	,o 	int-sa 	îid 	aiai•-Iri 
funcţ iilor, rnandatelor sau dernnit ătilor publice finan ţate de la bugetul de stat, local ş i din fonduri extei -rie ori îiiclieiate 
CLI societăti cornerciale CLi capital de stat sau unde statul este ac ţ ioiiar majoritar/rninoritar: 

5. l. Beneficiarul de contract: 
nunieIe, prenumele/denumirea ş i 

adresa 

lnstitu ţ ia 
coritractantă : 
deTlurnirea ş i 

adresa 

Procedura 
prin care a 

fost 
încredin ţat 

Tipul 
contractului 

contractul  

Data încheierii 
contractuiui 

Durata 
contractului 

Valoarea 
totală  a 

contractului 

1) Prin i-iide de gt-adul /se în ţelege părin ţ i pe linie ascendenta ş i copii pe iinie descendenta. 
2) Se vor deciara numeie, denumirea ş i adresa beneficiai•ului de coritrrict unde, pi - in calitatea de ţ inută , titularu!, sotul/so ţ ia ş i 

iudele de gradul l obţin contracte, aşa curn sunt definite la pct.5. 

Prezenta declai -aţ ie constituie act pLiblic ş i răsptind potrivit legii penale peiitrLi inexactitatea sau caracterul 

incomplet al datelor rnentionate. 
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