DECLARAŢIE DE AVERE
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cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal p vind falsul în dechra ţii, declar pe proprie r ăspundere
că împreună cu fami1ia deţin urniătoarele:
* 1)

Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii af1aţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri iinobile
1. Terenuri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
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Categoriile indicate sunt: (I) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) Iuciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se af ă în circuitul civil.
*2) La Titu1ar se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate îri alte ţări.
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* (tcor ilc indica[c sunl: (1 ) pilamcnt; (2) cas ă dc iocu it; (3 ) cas ă dc vacan ţă ; (4) spa ţ ii cuicrcialc/dc
produc ţ ic.
*2) I a lituiar sc mcn ţ ioiicaxîi, în cai.ul bunuriior propri i, nuiiicic propriclarului (titularul, so ţul/s ţ ia, copi iuI),
iar îii CaiU l buiiuii lor în COpiopiictalc, cola-parlc Si numcic coproprictari i()l•.

11. Bunuri mobile
1. Autoveliicuie/autottirisnic, lractoare, rna ş ini agricole, şalupc, iahturi ş i aJtc mijloace (Jc transport
carc sunt supusc înmatricui ă rii, potrivit lcgii
Natura

Marca

Nr dc bucăţi

AnuJ de fabrica ţie

Modui de dobndire

i /

2. Bunuri sub forni ă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de cult, colec ţii de artă şi
nurnismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul culturai na ţional sau universal, a c ă ror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor menţion toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă ele se af1 ă sau nu pe teritoriul României
Ia momentul declar ării.
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Valoarea etunată
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111. Bunuri mobile, a că ror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobilc înstr ăinate în
ultirnelc 12 Iuni
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1 V. Acl ivc liiii nciare
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NOT Ă :
Sc vor dcclara incluxiv ccic aflatc în h ă nci sau inxtilu ţ ii fnanciarc din stră in ătatc.
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Valuta

Dcschis în anul

Sold/valoare la zi
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*calegoriile indicaie sunl: (1) conl curent sau ecliivalenle (inclusiv card); (2) depozii bancar sau
echivalenie; (3) fonduri de invesiiii sau echivalenie, inclusiv fonduri privaie de pensii sau alie sislerne cu
acumulare (se vor declara cele aferenle anuluitiscal anierior.
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dac ă valoarea de pia ţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor cleclara inclusiv investi ţiile şi particip ările în străinătate.
Einiteit titlu/socictatca în care persoana csc
acionar sau aociat/beaaeaciar de ainprunaut
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*categoi.iile ii/dicatc? SU171f (J) hârlii de vaioare deţinz?ie (tiîlui-i de stc!l, cerlijîcc?te, obligciţimii,); (2)
(.iCţiUi2i 5011 J9 ăPţi sociaie /17 soCietăii coineiciale; (3) în2prulnuluri acordaţc îii nuiize persoiiai.
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N Ol Ă :
Sc V()l declani Hlclusiv ccle aflatc în str ă intatc.
V. I)atorii
Dcbitc, iI)()tcci, garan ţii cmisc în beneficiul unui tcr ţ, bunuri achizi ţionate în sistcm leasin
ascmcnea bunuri, dac ă valoarea însuniată a tuturor acestora dep ăşeşte 5.0()() dc curo

i altc

NOTĂ :
Se vor declara inckisiv pasivcle linanciarc acurnulate în str ăinătate.
Cr.dstor

Contractat în anul

Scadent la

Val()are

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate fa ţă de valoarea de pia ţă, din
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionaJe sau
institu ţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontă ri de cheltuieli, altele decât
ceie ale angajatorului, a căror valoare individual ă depăşeşte 500 de euro *
Cine a reaiiiat enitul

Sursa venitului
numele, dre,a

-

erţ i.iul prestat/Obiectti
generatoi de enit

Venitu1 anual
încas it

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

13.Copi)

*Se excepteaz ă de la declarare cadourileşi trataţiile vzuale priinite din j7ar1ea rudelor de gradul Işi ai J1-lea.
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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 ările şi completările ulterioare)
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate.
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1 Vemluri drn salai u

1.1.Titular
1.2. So/ş

3.2. Soţ/soţie
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7. 1. litukr
7.2. Soţ/so ţ ie
73. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1.Titular
8.2. So ţlsoţ ie
8.3. Copii

Prezenta declara ţie constituie act public şi ră spund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men ţionate.
Data compJetării
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cunoscnd pi-cvcderile art. 32() (lin CoJul penal privind falul în declaraii, declar pc propria r ă puiuJcre:
:i.Asociat sau ac ţionarJa societăţ i comerciale, companii/societ ăţi naţionale, institu ţii Je credit, grupuridc
interesecoic,rum şz rncrnbru în aso ţri, funda ţii sau altcorganiza ţu neguiernamentak
Nr. de p ărţ i
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2 Calitatca dernnibru în organele de conducere, administrare şi control ale societî ţzlor coznercialc, ale
regialor autonome, ale coznpanizlor/societ ăţzlor naţzonale, ale instztu ţzilor de credzt, ale grupurilor de interes
econornic, ale asoczaulor sau fundaţnlor orl a1ea1tor organiza ţn neguvernaineiitale
Unitatea
-.
Valoarea beneficiilor
Calitatea deţinuta
- denumirea şi adresa -

2.1

3 Calitatea demeznbru în cadrul asocia ţulorrofesionale şz/sau sindzcale
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ducerc, aI.is1rarc i contro1, retribuitu
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5Coitti acte, inclustvcele de aistc.ait ă juridic, constiltan ţă jurtdic ă , consuJian şi cx ile, ob ţinute oi z aflate
în. (Ci t1are îu tarnpul exzczt ăi u funcţzzlor, m ă ird itc.lor sau dérilÉit.ati pr pnl)Iiee ftn tritatcde 1a bugetul du
stat, locil ş I diiifoiidurt exteanc. ori încheiate cu ,oc.ictîi cornercrik cu cpzta1 de sta saai uirde statul este
Lar_iijori1r/aninoriti
Va1oara
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Rudcdcgradul laietilularului
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Sqcictăţi corniPeixu ă 1izică
auoriza1ă/Asoci4ii 1ănilia1e/Cabirie1e
individuale, cabineieasociate, sociei ăţi
ci]e pirfesiona]c sau sociei ăţi cic
prsiona]ecu răspunder limiată car
deişcuă pirf sia de avo!cnizaţii
neuvenianienta1e
Prin rude degradullse înţelege p ărin ţi pe linie ascendent ă ş i copii pe linie descendentă.
Se vor dcclara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută , litularul,
soţul/soţia ş i rudele de gradul 1 obţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul S. Nu se declar ă contractele
societăţ i1or comerciale pe ac ţiunî la care declarantul împreun ă cu soţul/soţia şî rudele de gradul 1 deţin rnai pu ţin de
5% din capitaiul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor.
2)

Prezenta declara ţie constituie act pubiic şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracteru l incom plet al datelor men ţionate.

Data completării

