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cunoscând prcvcdcriJc art. 326 din Codul penal J)rivifld faISUJ îl1 dcclara ţii, declar pc propric r ă spundcre
că împreuu ă cu familia dcţin urm ătoarcle:

*1) Prinfarnilicscîn ţelege soţul/soţia şi copiii af1a ţ 1 în întreţ inerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în altc ţări.
AnuJ
dobandiru

Categorla*

Adresa sau zona

Supra1iţa

Cotaparte

Modul de
dobaudire

1.

Titularul i)

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (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 ş i numele coproprietarilor.
2. Clădiri
NOT Ă :
Se vor deciara inclusiv cele aflate în alte ţări.
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( a(ec,ori le indicaie sunl : ( l ) zijmmaiiieiit, (2) cas de Iocu il (3 ) casi cic vacan ţ ; (4) spa ţ ii ciiercialc/de
produc ţ ie.
tj itu lar sc fl1Cfl ţ iOnc1/i, îii caiu l builuri 101 piopri i, ilUi11C le propiietaru lu i (lilu laru l, so ţu l/s ţ ia. copi Iii l
*2 ) J
),
iar în ciiu l bUi1UI1 lor Îil coproprielaie, c ti-l)ai[e Ş i ilUillCIC coproprietan Ioi.

H. Bunuri mobijc
1. Autovehicule/autoturismc, tracloarc, ma ş ini agricole, aJupc, iahturi ş i aJte mijloace (Jc lransport
care sunt supuse înmatricul ă rii, potrivit Jegii
Natnra

Marca

Nr dc buc ţi

AnuJ de fabi lcatic

Modul de dobudirc

e __

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 patriinoniul cultural na ţional sau universal, a c ă ror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor men ţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă ele se af1 ă sau nu pe teritoriul României
la momentul declar ării.

L

Descrăerc umara

Valoarea estiivată

4lobândirH

111. Bunuri mobile, a c ă ror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstr ăinate în
ultimelc 12 luni
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l V. Acl ivc fi iia n cia l.c
. (ontu ri i dcpoilc l)aliCare, fon(luri (IC invcsl iii, lonne cchivalenlc (Ic CCOHOUHSIF(
inclusiv cardu iIe (1c crc(lit, (hiC ă valoarca îiisu iiiil ă a lutii ror aceslora (lCp ăŞcŞ lC 5.000 (IC CU r()

i

iiiveslire,

NOT Ă :
Sc V()F dcclara inclusiv ccic allatc în h ă nci sau institu ţ ii financiarc din str ă in ătatc.

nstitu ţia care adniinistrează
şi adresa accsteia

1

Tjpu J*

Valuta Dcschis în ănul

Sold/v ăloare la zi

*Calegoriile indicaie suni: (1) conl curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investigii sau echivalenie, inclusiv fonduri privaie de pensii sau alte sisleme cu
acumulaie (se vor declara cele aferenie anuluijiscal anterioi).
2. Plasainente, investi ţii directe şi îinprumuturi 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 participările în străinătate.

Eiiitent tit1u/socieatea în care persoana este
ac ţîonar uù as.iat7eneiiciarJe îrnuiut

Nu rnii Je titluîii
coa• epartic!..p.a.r.e

Valoarea totalà la zi

*categol .iiJe il?dicate szuîl: (]) liârlii de vaioaîe deţimiie (iiîlwi de sfai, ceiiijicale.. obligajiuni); (2)
acgiwzi saup ărfi sociaie îu societăji coinei-ciale; ($) împrumuîuri acordate îii flU/2iC personal.

3. Ă JI C
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N O1 Ă :
Se VOi declara inciusiv cele aflatc în str ă in ălatc.

V. 1)at()rii
Dcbitc, i1)()tCCi, garan ţii emise în bcneficiul unui terţ, bunuri achizi ţionatc în sistem Icasing şi altc
ascmcnea bunuri, dac ă valoarea însumat ă a tutur()r accstora dep ăşeşte 5.00() de etiro
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv pasivele linanciare acurnulate în str ăinătate.
Creditor

Contractat în anul

Scadentla

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, companiiisociet ăţi naţionale sau
institu ţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontă ri de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
Ciue

te1izit

i

Serviciul prestat/Obiectul
generatoi cle venit

Sursa venilului

1.1.Titular

Venitul anual
încasat
-

1.2. Soţlsoţie

1.3. Copii

*Se excepteaz ă de la declarare cadourileşi irata;iile vzuale priinite din ]2artea rudelor de gradul şI i ai 1]-/ea
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(pol rivit a rt. 41 liii l eca n i. 57 J /20()3 privin(l ( o(llJ l liNca l, cu Juo(litici rile ş i com ilcl ri le ii lle rioa rc)
NOTĂ :
c Vor dcclara incluNiv vcniluri lc provcnitc din Ntriinita1c.
•

.

Crnea rcalizat venitul
•

•

Sursa venituiui:
numele, adresa

Serviciul prcstat/Obiectui
gencrator de venit

Venitul aiival
incasat

1. Veniiuri diri salarii
1.l. Titular

/

70jC
1.2. So ţ/soţie

7t6
1.3.Copii

,

o

2. Veniluri din aciivil ă(i independenle
2.1.Titular
2.2. So ţ/soţie
3. Venituri din cedareafolosingei bunurilor
3.1. Titular

;

5/

3.2. So ţ/soţie
/t

4. Venituridininvetiii
4.1. Tituiar
4.2. So ţ/soţie
5 Venziri dznpciiszz
5.1. Titulai
i

5.2. So ţ/soţie
6 Jenziui din
6.1.Titu]ar
i

aln zfăţz agîiole

Soţ!soţ ie

r

zZ

Surs vcuitului:
Ntimc, adrcsa
7. Venifuri din pre/nii l dinjocuri (Je noroc
(inc a rcalizat vcni tul

Serviciul prestat/obicctui
generator (1C venit

Vuniu1 aiival
ncasat

7. 1. litukir
7.2. So ţ/so ţ ic
7.3. Copii
8. Veniiuri din aife surse
8.1. Titular
8.2. So ţ/soţ ic
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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cunoscnd preve(Jcrijc art. 326 din (odul pcnal privind fakui în declara ţii, deciar pe propria r ă NJ)un(Jerc:

1. Asocint sau ac ţionar Ia societăţicoinercialc, companii/societ ţi na ţionale, institu ţîi de .credit,grupuri de
intcrsconoauiiprium şi mznbru în aoci ţia, funda ţu sau 4Itc organuaţuneguernarnentak
Unitatca
.
- denurnirea ş i adrcsa

.

Calitatca de ţ inuta
--

Nr. de părţ i
sociale sau
de acţiuni

Valoarca totai ă a
.
parţ ilor sociale
.
.
şi/sau a ac ţiunilor

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale coinpaniilor/societăţilor naţionale, ale institu ţidor de credit, ale grupurilor de antcres
economic, ale asociaţulor sau fundatldor oriale altor orgaauza ţu neguvernainentale
-

Unitatea
denumirea şi adresa -

Valoarea beneliciilor

Calitatea deţinuta

2.1

3 Calitatea de rneinlruîa cadrul asocia ţulor profesionale şilsau suidca1e
3.1 ......
r S,>V

cl Ca1itata d. inLinblu în
gane1c d. conducer., adnunataar. i control, retribuite au nerctrabuitc,
deti
politice,fuiic ţaacicţanută ,id.nuannea_partiduluipoliii.
4.1 ......

S Contiacie, inciusiv ccic oe aasteaa ţă juradică , consuItaIl ţă juradică, consu1an ă şa cai1e, obţiuute oaa a1atc
îu t.ca t.Iare îai tanipul xicităiia funcţiilor, aaiidite1or au d.iaiaitătiIoi ptb1ice fin ultat de Ia bugcttd de
stai, ioca şi din fonduia eteinc ori închcac cu o(ietili coillerclaIe cu cpitil de stai sii auide statui estc
5.1 Ben.lîciani) de con1t nurne)e,
pc/dnurria şi adnsa

Instituţia
connfă:_J
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Soţi ţie

.

Rudcdcgadul 1a]c1iIiilaiului
.

-

Socictăţi corneniaic/ Pcioauă lizică
aulorizală/Asociaţii 1ilia]e/Cabine
individuale, cabineteasociate, socict ăţi
civile ptfesiona]c sau soci ăţi civile
psiona1e cu
xidm 1im ă caœ
desfăşcoră pn.fesia de avocaOnaniza ţii
neguvcrnarnenla]e 1-und4VAsoci4i2

-

r-
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Prin rude degradullse înţelege p ărinţi pe linie ascendent ă şi copii pe linie descendent ă.
Se vor declara numcle, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută , tituiarui,
soţul/soţia ş i rudcle de gradul 1 ob ţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se deciar ă contractele
societăţilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantul îrnpreun ă cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1 deţin rnai pu ţin de
5% din capitalul social aI societăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiuniior.
2)

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

Data completării
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