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cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia 1 deţin următoarele:
* 1) Prin familie se îriţelege soţullsoţia ş i copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Aciresa sau zona
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Anul
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Titularul

* 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 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 declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
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%dU

iona

Catcgoi ia

AnuI
Supi afta
dobandirii

1

Cot ipai te
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itularul 2)

* Categoriile indicate sunt: (1) apartarnent; (2) cas ă de locuit; (3) cas ă de vacanţă; (4) spaţii cornerciale/de
producţie.
*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 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
Natui a

Marca

Ni de bucăti Anul de fabi ica ţie

f

Modul de dobânlire

2. Bunuri sub form ă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional 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 afl ă sau nu pe teritoriul României
1a momentul declar ării.
Desci iei e s umara
.

aloai ea etiu atà

Anul dobânclii n

111. Bunuri mobile, a c ăror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstr ăinate în
ultimele 12 luni
Natui bunului
instrainat

Data
instrainarii

Persoana ăti e cai c s-

i

Foi ina

a1oaiei

Iv. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire
inclusiv cardurile de credit, dac ă valoarea însumat ă a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro

şi investire,

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau instituţii financiare din străinătate.
Institu ţia care administreaz ă
siadresa acesteia

Lipul

Valuta Beschi în anul

Sold./v.

la zi

*categoriile indicate sunt. (1) cont curent sau ecliivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
ecliivalente; (3) fonduri de investi ţii sau ecliivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anterior).
2. Plasamente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dac ă valoarea de pia ţă însumat ă a tuturor
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate.
Emiteiit titlu/societatea în care peroaua este
..
acţionar sau asociat/beneliciai cle imprumut

Tipul

Numi cle tit1tî riJ
cota de participare

Valoarca totala la

Ll

*categoriile indicate sunt: (1) 1urtii de vaioaie deţinute (titluri de stat, certficate, obligaţiuni); (2)
acţiiini saii părţi sociale în societăli coinerciale; (3) împrurnuturi acordate în nurne personal.
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3. Alte active produc ătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc 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 achiziţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac ă valoarea însumată a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv pasivele frnanciare acumulate în str ăinătate.
C,i edztor

Contz aitat în anul

Scaclent la

Valoare

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 ăror valoare individual ă depăşeşte 500 de euro *
Cine

iealizat venatul

Sura venatulua
numi1eadrea

Servaciul prett/Obiectu1
generatoi de venat

Venitul anual
încasat

1.1. Titular

1.2. Soţlsoţie

1.3. Copii

*Se excepteaz ă de la declarare cadovrile şi trata ţiile vzvalepriinite dinpartea rudelor de gradull
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şi al 11-lea.

vII. Venituri ale declarantului ş i ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ările şi completă rile ulterioare)
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate.
u rsa venitulua
numele, adresa

Cinc a realizat venitul
:

Servicaul prestat/Obiectul
generator de venit

1. Venituri din salaîii
1.1. Titular

7,z,i,o1 1
1.2. Soţ/soţie

9

/2 J

m

A L A ,2
1.3. Copii
AI

2. Venituri din activi ăţi independente
2.1.Titular
2.2. Soţ/soţie
3. Venituri din cedareafolosin ţei bunurilor
3.1.Titular
3.2. Soţ/soţie
4 Venituri din investi ţii
4.1.Titular
4.2. Soţ/soţie
5. Venituri din pensii
5.1.Titular
5.2. Soţ/soţie
6. Veniimi din activi/ ăţi agricole
6.1.Titular
62. So ţlsoţ ie
-

5

Veuitul anual
incasat

Sursa venitului:
Nurne. adresa
7. Venituri dinprernii şi dinjocuri de noroc
Cine a realizat venitui

]_.

] •

Serviciul prestat/obiectul Venitul anul
generator de venit
încasat
J
J

7.1.Titular
7.2. Soţlsoţie
7.3.Copii

8. Venituri din alte 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 incomplet aI datelor men ţionate.
Data completării
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cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria r ăspundere:
1. Asociat sauac ţionar la societăţi comeI:ciale, conipanii/societăţi naţiojiale, instituţii 1e credit, grupuride
iiatercs_conornac,p1ecum şa____membruînasocaaţii,fundaţii sau alte orgauiza ţii negu ernanaentale
Nr. de părţi
Valoarea total ă a
ni a ea
părţilor sociale
Calitatea deţinută
sociale sau
- denumirea şi adresa .
de acţiuni
şl/sau a acţiunilor
- -,

2Calitatca de ancrnbru în oiganele dc conducere, admiaaistrarc şa control ale societ ăţiloi coineaciale, alc
regia1r autonome, ale coinpaniilor/societ ăţilor naţionalc, ale instatuţiiloi de credit, ale grupurilor dc intcrc
uvernamenta1e
econoanic,aleasocaa ţialoi au fuuda ţailor oi i alc altor orgatuz ţ
Unitatea
Valoarea beneficiilor
Calitatea deţinuta
- denumirea şi adresa .___________________
2.1 ......

3Cahtatcademembruîn cadrul asocia ţii1oi pofesaona1e şalsausandicale
3.1......

4 Caitaţea de incrnb u în organele de conducerc, adnaivastrare şi control, retrabtiite sau neretrabuatc,
deţinute în cadrul pai tidelor polatice, iunc ţia deţinută şi dep-aainaa ea partadu1ai polatic
4.1......

5 Coaatracte, inc1uiv cck de asasten ţă juradic ă , consultantă juridac ă , coaasultantă ş i cavilc, obţinute ori aflate
îaa derulare în tinapul excrcit ării funcţaalor, niandate!or sau dernnit ătilor publace fanantatc de la bugctul (le
stat, local ş i Jin fondura externe oia înclacaatc cu socict ăţi comcauale cu capital dc stat sau unde statul este
acţaoraa_znajoiitaa/rnanoaitar ____
Durataj Valoarea
Tipul
Da
5.1 Beneciaru1 de contract: nurneie,
1nstituia
Ţ Pncediia prin
totală a
î:icbeierii
contiactuui
con1ui
contrtant ]afost
prnume1e/denasiadresa ]
1

denurnirea şi
adresa

încredinţat
contractul

coritiactului

contractului

Titular...............

Soţ/soţie...............

Rudededu1 Ia1etitularu1ui

Societăţi comereia1e/Peroan ăflzică
autorizată/Asociaţii iimi1ia1e/ Cabinete
individuale, Cabinete asociate, societăţi
civi1eptuisiona1e sau societăţi civile
psiona1e cu răspurere 1imităcare
dea1 şoarpiufesiade avocaanizaţii
neguvamenta1e/ Fundaţii/Asociaţi
Prin rude de gradul I se înţelege p ărinţi pe linie ascendent ă şi copii pe linie descendent ă.
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, a şa 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 al societ ăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor.
2)

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

Data completării
.& ...
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