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cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie r ăspundere
că împreun ă cu fami1ia 1 deţin următoarele:
*1)Prinfarniliese înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări.
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* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri
cxtravilane, dacă se af1 ă în circuitul civil.
*2) La lTitularu se menţionează, 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 af1ate îri alte ţări.
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* Categoriiie indicate sunt: () apartament; (2) cas ă de Iocuit; (3) casă de vacan ţă; (4) spaţ ii comerciale/dc

producţie.
*2) La Titular se menţionează, în cazul bunurilor proprii, nurnele 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

Niiii ni

N1i rci

Nr. 1e l,uc ă li

Anul (lc labrica ţie

Moduldec1obâiidirc

2. Bunuri sub formă 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 ţioual sau uuiversal, 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
la momentul declarării.
Valoarca c--,.tiniatit

Descriere su riiiră

111. Bunuri mobile, a c ăror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstr ăinate în
ultiiuelc 1.2 Iuni
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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 însumat ă a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau institu ţii financiare din străinătate.
institu ţi:i c:ire 1minisire:ii:
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*categoriile indicaie sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investi ţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anuluifiscal anterior).
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă 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.
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Catcgoiiile îiidicate şzuz/: (]) iilii de vaiowc cic ţiinie (litlui-i de stit, ccr1iJcate. obligaţiuni); (2)
c!tlizmi -ai părţi socia!t îiisocitlăţi tOizeiciale; (3) îfl:J?1U171uil!ii tcorclatt îiz iuiiit persoflai.

3. AIte active produc ă toare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

:::::: : :::::::: ::: :::::: ::::::::::::::::.::::::::::: ::::::::: :::: :::::::::::::::::::::::::.::::::: ::::::: :: ::::::: :: ::::::::
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aate în str ăinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achizi ţionate în sistem Ieasing şi alte
asemenea bunuri, dac ă valoarea însumată a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăinătate.
(
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(ui1rictat în anul

Scadeutla

Viloarc

vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă de valoarca de piaţă, din
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi conierciale, 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 căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
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1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie
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1.3. Copii

*Se excepteaz ă de la declarare cadoui-ile şi trata(iiie uzuaie pi-iluile ain ]arlea ruclelor de greuhil i yi Ù1 1i-lea

vII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s ă i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare)

NOTĂ :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate.
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l Venituri dzn .sala; u
1.1.Titular

o
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1.3. Copii
2. Veniiuri din
2.1. Titular

ivzt ăţz zndependente

-

2.2. Soţ/soţie
3. Veîiituridin
3.1. Titular

wţez Iunurilor

3.2. Soţ/soţie
4. Venituri din
4.1. Titular
4.2. Soţ/soţie
5 Ventui i dui
5.1. Titular
5.2. Soţ/soţie
-

6. Venituri dizi zcin;it2jz agrzcole
6. 1. Titular
6.2. Soţ/soţie

5

Cine a reaizatvenitu

.
.•...

Sursa.venitului:
Nume. adresa

•

j Serviciul prestat/obiectul
I generator de venit

7. Venituri dinpremii şi dinjocui-i de nooc

Venitul anual
încasat

.

7.1. Titular
7.2. Soţlsoţie
7.3. Copii
8 Venzturi din alte surse

8.1. Titular
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8.2. Soţ/so ţie
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8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul inconiplet aI datelor nien ţionate.
Data completării
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cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind faisul în declara ţii, declar pe propria r ăspundere:
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Rude degiadul I aletitularului
Societăţi comeiia1e/Peioanăiizică
autorizatătAsociaţii 1milia1eICa6ine
indidua1e, cabiieasociate, societ ăţi
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1)Prin rude de gradul Ise înţelege părinţi pe Iinie ascendent ă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea ş i adresa benefîciarului de contract unde, prin calitatea de ţinută titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I ob ţin contracte, aşa cum sunt definite Ia punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe ac ţiuni Ia care declarantul împreun ă cu soţul/soţia şi rudele de gradul I de ţin mai puţin de
5% din capitalul social aI societ ăţii, indiferent de modul de dobndire a acţiunilor.

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