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cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere
că împreun ă cu fami1ia deţin următoarele:
* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii af[aţi în întreţinerea acestora.
......LBunuriiinobi1e ..
1. Terenuri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele af[ate în alte ţări.
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* Categoriiie indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte ca ţegQri.d
extravilane, dacă se află în circuitul civil.
*2) La Titular se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
1.

2. Clădiri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele af[ate în alte ţări.
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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/autoturisine, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii
Nlai-ca

Nturi

Nr. de buc ăţ i

riit

L

Modul dc dobâiidirc

fabrica(ie

j

2. Buuuri sub forniă de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de cult, co1e ţii de artă
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a căror 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.
Dcscrierc suillar'a

Viloirei estinit

Aritil dobâiidirii

111. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultiinele 12 luni
t)ii niilui
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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 instituţii financiare din străinătate.
Tipul

i adresa accsteia

Valuta

oId!valoarc la Zi

Dcsehisînauul

*categoriile indicate 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 anuluiJscal anterior).
2. Plasamente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însurnată a tuturor
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate.
Finiteiit titlii/socictatca în carc persoana es tc
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Tipul
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uni ă r de titkiri!

. .

cota de partaeJprc

.

aloarea totala lai

*categoriile indicate sunt. (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certfîcate, obligaţiuni), (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3

3. Alte active produc ătoare de venituri nete, care însumate dep ăş esc echivalentul a 5.000 de euro pe

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în str ăinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii 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 f1nanciare acumulate în str ăinătate.
freJior

(on1ractat în anul

cacicn1 Ia

Valoarc

vI. Cadouri, servicii sau avantaje priiriite 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
celeale angajatorului, a c ărorvaloare individuală depăşeşte 500 de euro*

(ine

aIiat venitul

ursa veuitului:
uun1c, ndrea

crviciu1 prctJOhicctul
gellerator Je veuit

Venitul

anual

uicaat

1. 1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3.Copii

ţ

*Se excepteaz ă de la declarare cadourileşi tratatiile uzualeprimite din partea rudelor de gradull i al ]1-leti
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vII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s ăi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite dii str ăinătate.
(izic

ic1iit vcnitul

1

Surs vcnitului:
tnirnk adt s

erviciul prcstt/Ohicctul
iiit
L~ II CI aloi de

Vciiitul inual
iria z

1 Vemturi dzn salarzz
1.1. Titular
5000kQ

1.2.Soţ/s ţie
1.3.Copii

-

—

2 Ve;zituz z dzn aclivit ăţi zndependenzL
2. 1. Titular

-

2.2. Soţ/soţie
3 Vemtuz z din

eda; eajolo znţez bunui zloz

3.1.Titular
3.2. Soţlsoţie

—

—

4 Venitui z dui
4.1. Titular

_-

4.2. Soţ/soţie
5 Vezzituz z dzzi

-

J)L tiii

5.1. Titular
5.2. Soţ/soţie
6 Venztzri dizz ac tivzt ăţz ugrzeole

6.1.Titular
6.2. Soţ/soţie
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Sura vcnilului:
unic. ac1rca

.

.

Cinc a rc1izat vcnilul
7 Vemturi dm premu
7.1.Titular

i

din jO

ii /

crviciu1 pretat/obicctu1
gcncraior dc vcnit

Vcnitul nual
incasat

J
-

7.2. Soţlsoţie
7.3. Copii

-

8 Venztwi din alte .urse

8.1. Titular
8.2. Soţ/sdie

LO

\&

•

____________ _______

-

8.3. Copii

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitat sair
caracterul incomplet al datelor men ţionate.
Data complet ării
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cunoscândprevederile art. 292 din2odu1 penal privind falsul în dearaţii, declar pe propria 1 răspttdre.
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stat local ş i diii foiiduri cternc ori îiichciate cu socictti corncrciale cu capital (1c stat sati unde statul utc

5.1 Bieciaiu1deconitact numele,
pinume1e/cJenuna şiadtsa

Inslituţia
cnliactaniă

Piucedutaprin
caiafost
1

TipulDala

conliactului

Îrtcheierii

Duiala
conliactului

Va1oata
tolalăa

donurniiaşi
adsa

încix1inţat
cmùacùi

conliaciului

conliactului

Tiar...............

Soţ/soţie

.

RgduiI»a1eaiii1ui
Socone/Peoan ă ljzică
ă/Asociaimi1ia1e/Cabinete
de, amciag socid ţi
civi1epio1iona1e sausoci ăţicivi1e
pioisiona1ecursndei1imitatăcai
şoadeavoaanzaţii
neguvemann1a1eFundaţii/Asociaţii
Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
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
societătilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreun ă cu soţul/soţia si rudele de gradul I de ţin mai puţin de
5% din capitalul social aI societ ăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor.
2)

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

O

ţ-

2

