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cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţ ii , declar pe propri e răspundere
că împreun ă cu familial deţin următoarele:
.................................

* 1) Prin familie se în ţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona

Categoria''`
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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 "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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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă de locuit; (3) cas ă de vacan ţă; (4) spaţii comerciale!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 numele coproprietarilor.
11. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatriculă rii, potrivit legii
Natura

Marca
1L7

Nr dc bucăţi Anul de fabricatie

Modul de dobâudire

/
(

2. Bunuri sub form ă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de cult, colec ţii 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 af1 ă sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.
Dtrierc sumar ă

Anul dobândii ti

Va1oara estimat ă

111. Bunuri mobile, a că ror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstr ăinate în
ultimele 12 luni
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Iv. 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 iristitu ţii financiare din străinătate.
lnstitu ţia care adininistreaz ă
şi adresa acesteia

Tipu1

Valuta Deschis în anul

So1d/ aloai c Ia zi

*categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau ecliivalente (inclusiv card), (2) depozit bancar sau
eclzivalente; (3) fonduri de investi ţii sau eclzivalente, 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 piaţă însumată a tuturor
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participărie în străinătate.
E,nitent titlu/societateaîn are persoana este
acţionar sau asoc.iat/4en:e fieia' r .de iinprumut

Tipul

Număr de titluri/
Valoarea totala Ia zi
cota dcpirticipare ;

*carego1 iile iiidicate sunl: (I) hâi-iii de vaioare deţinvte (tiilwi de stat, certifîcale. obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părji sociaie în societăţi coinerciale; (3) îinprunlufuri acordate îii nvrne personal.
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3. AIte active produc ătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:

--------------------------------------------------------------------------------------------.......................................
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.........................................................................................................................................

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele afate în str ăinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăinătate.
Ciditoi

Contractatîa anul

Scacleat la

Valoare

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
instituţii 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 a realizat venitul

Sursa venitului:
numcle, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
ieneratoi de venit

-

Venitul aaual
încasat

11.Titu1ar

1.2.soţ/soţie

*Se excepteaz ă de la declarare cadouriie ş i irataliile uzuale prirnite din partea riidelor de gradul I

4

şi al 11-lea

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 completă rile ulterioare)
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate.
Ci'n'e. a realizat venitul
1. Jenitz.iri din scilarii
1.1. Titular

Sursa venitului:
numele,_adresa
/26

7i-viciu.1 prestat/Obiectul
generator_de,venit,

Venitul anual
incasat

6 6

iv

1 .2$oţie

1.3.Copii
2. Venituri din activit ăţi independente
2.1.Titular
2.2. Soţ/soţie
3. Venituri din cedareafolosinţei 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 Venituri din activit. ţ i agricoie
61.Titular
6.2. Soţ/soţ ie
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Sursa venitului:
Nuiue, adresa
şi
dinjocuri
de
noroc
7. Venitiiri dinpremii
7.1. Tituiar
Ciae a realizat venitul

•

l Servîciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

7.2. Soţ/soţie
7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1.Titular
8.2. Soţlsoţie
8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii pena,1 pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men ţionate.
//
Data completării
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cunoscând prevederile art. 326 dinCodu1 penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria r ăspundere:
CNP

1Asocaat saua4. ţaonar la societăţi coanit iaal..,a.ompanii/societ ăti naţionak., instituţii cle credit grupui i de
gazaţunegrnarnenta
nteresecoiaomicprecum şi rnembruîn aociaţii, fundaţu sau
Valoarea total ă a
Nr. de părţi
u ni a ea
Calitatea deţinută
sociale sau
părţilor sociale
- denumirea şi adresa .
ş1/sau a acţiunilor
de acţiuni
1.1
-

-

-

2 Lalitatea de mimbru în organele di ionducere, administrare şi control ale ocietăţa1oi iornerciali, ale
t egiilor autonome, ale eoanpanaalor/societ ăţiloi iaaţiou ale, tle antitu ţia1or dc iredit, ale gt aipurilot de interes
iconomac, ale asocia ţiiloi siufundiţnlor ori ak altoa organiza ţii neguvernaaneaitale
Unitatea
Calitatea deţinuta
Valoarea beneficiilor
- denumirea şi adresa 2. 1 ......---------

3Ca1itatcadeaneinbruîncadru1asoc ţit1or profesaoiaale şi/sausandacale

-

-

3.1 ......

4 Calitatea de rneinbru înoa ganele de conduceri, admanistrare şi conti ol, retrihuatesauncreti ibuate.,
deţinute în iadrul pai tideloi politice, iunc ţia deţinută şi denuanii cajtadu1ui 1)oIltii
4.1
-

5. Contracte, inctusiv cele de asistent ă juridică, eonsultan ţă juridică, coiasiiltan ţă şi civile, obţinaitcoriaflate
în derulaa e îla tirnpul eercat ării funa.ţailor, rnanclateloa sau deinriit ăţilor pubtice finan ţate dc la bugetial de
stat, Iocal şi dan fondua i a.xterne oa a înclieiate cu soaael ăţa cornera.iale cu capital de stat sau unde statul iste
actioMar naajoa itir/iuinoratar
Duita
Valoarea
Tipul
bastituţia
uijan
Data
5.1 Benecia1decoaalract:ni1e,
Ţ
totalăa
încheiii ] coniractului
coniractului
contiadantă
careafost
prenurnele!denumirea şi adaesa

f

denurniia şi
adresa

încredinţat
contiactul

contractului

-

contctuIui

Sosoţie...............

Rudedegidu1 I»aletitulanilui

Societăţi comereia1e/Peioană fIzică
aulorizată/Asociaţii mi1ia1eCabinete
individuale, Cabinete asociate, societăţi
civile profesionale sau societăţi civiîe
proisiona1e cu rspundeie limilatăcaie
desi şoaipiofesiade avoca/Organizaţii
newamentaie/ Fundaţii/Asociaţii2
1)Prin rude de gradul Ise înţelege p ărinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendent ă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I ob ţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe ac ţiuni la care declararitul împreun ă cu soţul/soţia şi rudele de gradul I de ţin mai puţin de
5% din capitalul social al societ ăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor.

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspuud potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men ţionate.
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Data completării
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