DECLARA ŢIE DE AVERE
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CNP

7e

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie r ăspundere
că împreun ă cu fami1ia deţin urm ătoarele:

* 1) Prin familie se în ţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Buuuri 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
cxtravilane, dacă se afl 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 şi numele coproprietarilor.
2. Clădiri
NOT Ă :
Se vor dec]ara inclusiv cele af1ate în ate ţări.
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă de locuit; (3) cas ă de vacanţă; (4) spaţ ii comerciale/de
producţie.
*2) La Titular se rnen ţionează, în cazul bunurilor proprii, nurnele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
11. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatricul ării, potrivit Iegii

Ntur:i

Ţ

r.(lc bucă i

i:irc

Anu1ic fabricalic

Ţ

1ulultJc dobndire

2. Bunuri sub forină de nietale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colec ţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţioaal sau universal, a c ăror valoare
însumată 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.

M. Bunuri niobile, a c ăror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, ş i bunuri inobi1e îustrăivate în
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V. 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 instituţii financiare din străinătate.
lnstitu ţia care admiistreaz ă
iadresa ăcestjă
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*categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau ecliivalente (inclusiv card);

(2) depozit bancar sau
ecliivalente; (3) fonduri de investi ţii sau ecliivalente, inclusîv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor dectara cele aferente anuluiJscal anterior).
Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de pia ţă însuniată a tuturor
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
•

2.

NOT Ă :

Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate.
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Catori!e iidicate t!1?I: (]) 17rtii de va7ozre de ţinvie (litlmi de stzl. ccrtijiccle. obliga ţiva,); (2)
acpimi soz, p ăr(i soci(J!c îri sc)czet ăji coiziercialc; ($j îll?prumiti vii ccordatc îiz nunic persouai.

3. Alte active produc ătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pc

an
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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 achiziţionate 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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Contractat în anul

Scadent ta
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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/soj.ie

1.3. Copii

' Se excepteazua de la dec.larare cadourile ,si tratcaliile u2uale priinite clin Iza °tea rudelor de gradui I.Fi âl 11-lecr
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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 ările şi completările ulterioare)
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate.
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1.2. Soţ/soţie
1.3. Copii
2 Venitrn z din actzvit ăţ i independente
2. 1. Titular
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2.2. Soţ/soţie

3 Venituri din cedareafoloszn ţez bumirilor

3 1. Titular
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3.2.

Soţ/soţie

4 Venztui i dzn invesrz ţii
4. 1. Titular

4.2. Soţ/soţie
5 Veiiitui i din pensii
5.1. Titular
5.2. Soţ/soţie
6 Vernuz i c[zn actzvzt ăţz agz icole
6. 1. Titular
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Soţ/soţie
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. $tirsa venitului:
Serviciul prcstat/obiectul
••
Cine a realizat venitul
__________
generator dc venit
Nume, adresa
7. Venitv.ri dinpreniii şi dinjocvri de noroc
7.1. Titu lar
•
_______________________

Venitui.anual
încasat
____________

7.2. Sosoţie
7.3. Copii
8 Venziui z dzn alte su; se

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 inen ţionate.
Data coznpletării
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cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal priviud falsul în declara ţii, declar pe propria răspuiidere:
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Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe Iinie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
Se vor declara numele, denumirea şi adresa benefciarului 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 soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de
5% din capitalul social aI societ ăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.
2)

Prezenta declaraţîe constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentrii inexactitatca sau
caracteruJ incomplet aI datelor men ţionate.
Data compietării
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