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având funcţia

domiciliul

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie r ăspundere
că împreună cu fami1ia ) deţin următoarele:
* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii afiaţi în întreţinerea acestora.

L Bunuri imobile
1. Terenuri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri

extravilane, dac ă se afIă 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 afIate în alte ţări.

* 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.
H. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional 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 află sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.

M. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 luni
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IV, Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forine echivalente de economsr.; şi investiţe,
inclusiv cardurile de credit, dac ă valoarea însuinată 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.

*categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) de
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anterior).

sisteme cu

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

*categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certijicate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
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3. Alte active produeătoare de venituri nete, eare însumate dep ăş esc eehivalentul a 5.000 de euro pe
an:

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate în str ăinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri aehiziţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, daeă 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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VI. Cadouri, servieii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă de valoarea de pia ţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companiilsoeiet ăţi naţionale sau
instituţii pubiice româneşti sau străine, inclusiv burse, eredite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele deeât
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individual ă depăşeşte 500 de euro*

*Se exceptează de la declarare cadourileşi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul Işi al 114ea

jca1 încheat
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de fainilie, realizate în ultimul
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ările şi completările ii1ire
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate.
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Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale peutru inexactitatea sau
caraeterul incomplet al datelor men ţionate.
Data completării

Semnăt a

...

-

J

DE-CLARATIED IE INTERFSE
Stabsnatubemnata
CNP

1/
, donicjtai

69Ob/2 f3
O(CI

avâad fuaaa

i

j

7b c

r

cunoscnd prevederiie art. 326 din Codui peaa1 priviaad faisaii În decîaraţii, 4ieciar pe propria r ăspundeaie:

. Asociat su acţionar 1* societăţi aerciIe, œnfflîiâkodetâ(i aa ţionale, zi de credit, grapnai de
anteres econemic, precam 4i naeanl,ra în

cia

aandaţiisauite

Unitatea
- denurea ae

Calttatea deţanută

Nz-. de părţi
sociale sau
e acţiuni

Valoaz-ea to1ă a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

2. Cali(atea de inenibra În .rgsnele de «xmdazceie, adntiistrare şi cozztrl ale societăţilor coaaerciaie, ale
rega1or aateaaoaae, a1ecoanpaalilor/aociet ă1i1or naţioa ale, a1e s(ita4ii1 1ecr1it, aie grujnralor de aaateiies

denuiaaarea şaasa 2

. •:

mr

7L)/

....................

. ........

7

rC+

ivi1e,
ori
e ă J°:
5.Coaatracfe,
în derniare îzt tianpnt cxercatăiîa fuciikar, na aanîtăţiIo pâ zcetiaaaaţate de ta iaageal lc
tat, loi dai fonJuii eernc orz ciaeiate cu societz coaca1e *z apîfde tat au zde tatu1 ete
uaoaaritirfniîaiorilar.
ui
.
5.1 Brni
1 Vki

aasa

.

.

,

iilta

Înaii

cJ.tala

2)

Prin n,de de gradzd Ise înţelege părinţî pe Iinîe ascendentă şi copîi pe Iinie descendentă.

Se vor declara nu,neie, denumirea şi adiesa benellciarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul,
soţni/soţîa şi rudele de gradul I obţin conracte, aşa cutn sunt deinîte Ia punciul 5. Nu se declară contractele
societăţiior conierciale pe acţiuni la care declarantul înipreun ă cu soţu1soţia şi rudele de gradul I deţin maî puţin de
5% din capitalul social al secietăţîi, indiferentde modul de dobân1ire a ac ţiunilor..

Prezeata dcc1araţie constituie act pul1ic şi răşpund pOtriiit iegii penale peaitru iaiexactitaten saa
caracterul incompIet al datdor aneaiţioaiate.

Data completării
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