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cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia deţin următoarele:
* 1) Prin familie se în ţelege soţulisoţia şi copiii af1aţi 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) agricoi; (2) forestier; (3) intravilan; (4) Iuciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dac ă se af1ă în circuitul civil.
*2) La Tjtulart se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprletate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clăcliri
NOT Ă :
Se vo1 declara inclusiv cele af1ate în alte ţărl
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă de locuit; (3) cas ă de vacanţă; (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 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 legii
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2. Bunuri sub forniă de inetale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de cult, colecţii de artă şi
numisrnatică, obiecte care fac parte din patrinioniul 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 dacă ele se află sau nu pe teritoriul României
Ia momentul declarării.
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tt. Bunuri znobile, a c ă ror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecarc, şi bunuri iinobile înstr ăinate în
.
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.Iv. Activc financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forine 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 iristituţii financiare din străinătate.
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*categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investi ţii sau echivalente,, inclusiv foizduri private de pensii sau alte sistene cu
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal a,iterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însunaată a tuturor
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro

,

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate;
E ne.

Îs&iîct f€

îll care jiC1 - s(n1m1 este

I

titlu i!
iiii I

iegoi-iile i1!oicae sui: (1) /r!i7

aIoaru

sou j ărţ i soci1e 7,7 .ecioî ţi con/e/ciui: ($)

1

.ot t(Ji1irttclj)I.n ,j

ieJi1U1e (i.2!Ii

i/t1il1Mî1

V Io H t l tOl

l

t

I t ii

e12 s1ot cerîicote, oi!aţ i1(1ii): (2)

acoz Jzzle fi: i7./oe ]7c1or7ol.

3. AIte 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 terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac ă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăinătate.
(ozi1actat

Crditor

îu anu ă Ţ

cadent 1

1

aloare

VL Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă , din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi coinerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau

•institu ţii publice roinâneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altcle decât
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală depăşeşte 500 de eu ro*
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l.3.Copii
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vII. Venituri ale declarantului ş i ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 61 din Legca nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ă rile şi completările ulterioare)
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv veiiiturile provenite din str ăinătate.
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8. 1. Titular
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Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii peuale pentru inexactitatea sau
caracterul incoanplet aI datelor inenţionate.
Seniaătura

Data completării
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cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul îia declara ţii, declar pe propria răspundere:
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Prin rude de gradul Ise înţelege părinţi 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 Ia punctul 5 Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreun ă cu soţullsoţia şi rudele de gradul I deţin mai puţln de
5% din capitalul social al societ ăţii, indiferent de modul de dotndire a acţiunilor.
2)

Prezenta declara ţie constituie act public şi raspuiid potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet aI datelor men ţionate.

Data completării

Semnătura

