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cunoscând prevederile art. 326 dfn Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie r ăspundere
că îinpreună cu fami1ia deţin următoarele:
* l) Prin familie se 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.

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se af1ă 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.
2. CJădiri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări.

1

* Caegoriiie indicaie sunt: (1) aparlarnent 2).cas ă de iocuii; (3) casă de vacan ţă: (4) spaţii cornerciale/de
producţie..
•
*2) La Titu1ar se rnen ţionează.. în cazul bunuriior proprii, nurneie proprietaruiui (titularul.. so ţul/soţia. copilui),
• iar în cazui bunurîior în copro, prietate. cota-pazte şi numeie coproprîetarilor.
11.. Buuuri naebile
t. Atztovehicule/autoturisrne, tractoare, ma şini agricoie, şahipe, ialturi şi alte iuijloace de transport
care suut supuse îiunatrîcul ării, petrivit legii
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j Nr de liucăţi il AnuI de fabricaţie j Modul de dobândire
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2. Bunuii saili fornii de melale preţioase, liijuterîi, ,biecte de art ă şi de cuit eolecţii de artă şi
nauuisinatică, olaiccte care fac parte diu patiinaoniul cultuial naţioaaal sau uuiversal, a c ăror valoare
însuniată depăşeşte .5..0OO de eauo
NOTĂ :
Se vor menţiona toate bUnUrIIC aflate în proprîctate, iudiferent dacă ele se aIŞlă sau nu pe tentonul Roinniei
la iaonaeaitul declarărîi.
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111. Bunuii iuobile, a căror valoaae depăşeşte 3AOO de euro faecare, şi bunuri iinobiie înstrăinate în
ultiaaele 12 luaai
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NOT Ă :
Se vor dedara iac1usv ceie .aate în bncî sau kslitulii finandave dîn străinătate
ILStztUţtlI care adlniwistreazà
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*categ,iiIe iudicate sunt: (i) cont curent sau echivaente (,inclusiv card); (2) depozit iiancar sau
echivalenge; (3) fouduri de mesligii sau echivaiente iuclusivfonduri p,ivate de pensii sau alte si$telne cu
acumulare (se vor deciara cele afereu1e amdkfacalanterior).
2. Plasaaaente, iavestiii directe şi înapruinutari acordute, daoă va1oarea de pia ţă asuznată a tuturor
acestora de ăşeşte 5.000 de caro
NOT Ă :
Se vordeclara inclusiv investi ţiile şi participàûle îa str ăînătate.
Emitent tidu oetatc ăînc.re pcioaaaeste
acţionar saa asocbdciardenapranat
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*Categoriile indicaie sunt: (J) h&iii de vakrjre diante fiisiuîi de s1at cerîcatc, obligogizini); (2
ikzte in nzvnejiersonal
ar(iuni sau irg? socîcile in societî couz.ereîaie; (3) îmjrîunvlîiii

V. )atorii
Debîte, ipcteci, garaa ţii emise îia benetîciul uaui ter ţ, bunuri aetiizi ţionate în sistem leasing şi alte
asenieaea buiaasri, dac ă valoarea însuinat ă a taturor aeestora dcp ăşete 5000 de euro
NOTĂ:
Se vor dedara indsv pasve1e fusanciare acumulate în sti
CreIÎtOr

Contractatîn aaaI

ăinătate.
Scadent 1*

Valoare
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VI.. (ouai, servîcii sau avantaje paiuiite gratuit sau subvea ţiouate taţă de vaivarea de pia ţă, din
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi onaerciale, regii aaitonoiae, compaaiisociet ăţi naţioaaie saa
inslituţii publice româae şti sau străine, iuclusiv burse, credite, garan ţii, decoiatări de claeituieli, altele decât
cele ale angajatoruitii, a c ăror valoare îudividual ă depăşeşte 5M de euro*
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VI1.. Venituri ale declarantului şi ale meintri1or sài de aauiie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 61 diu Legea aar. 2271205 privind codu!facaI, cu uodic ă rile şi completă rilc ulterioare)
NOTĂ:
Se vor dectara nclusiv venituriie pcvenie din str ăinătate.
Sirsa venitului:
niianele,, aresa
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Ciue a reatizat venitul
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genertor iIe veuit
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1 Veniiuri din salarîi
1.1.. Titutar
fcr
•

•

,

1 .2. Soţ/soie
1.3..Copii
2. Veniluri di,i acliviii independenle
2.1.. Titular
22. Soţ soie

3. Veniimi dirr cedareajlosirz ţei bvnwilor
3.1.TituIar
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4. Veniluri di,i huesdlü
4.1 - Tituiar
4.2. Soţ/soţie

5. Veniiuridirsperssii
5.1. Titu!ar
52.. Soţ/soţîe
6. Veniiuri dirs acIivagriole
6.1. Titutar
.6.2. Soţ/ ţ e
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8.3. Copii

Prezenta decIaraie constataie act public şi raspund potrvit legiî penae .pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet1 Iatelor nioaiatc.
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cuaaostaid preedei.i1e art. 326 din CoduI penai privind asat n 1ara ţii ecIar pe .propria riispundere:
1. Asociat sau acioaiar 1a socetia ioanerciaIe, onapui.soi
naţaona1e, nsatuii ile crelat, grupuri de
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3. CaIîtsIea dc niembru în cadrul asociaţiilor prafesiou2le.şiisau sindicale
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5. Coittracte, inclusiv cele de asisten ă juridiii. coasialtzaţă .juridică eouuJtan ţii şi iviJc, obţinure uri iifae
ii derinlarc î,î titnpnl exercitrii fu!ac ţiilor rnaidaIeIor sia: deinai ă ilor .pbJcc fiaian ţate de a bagetuI dc
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le Piin rnde de gradal 1se îaţelege părinţî pe liaîe ascendeată şi copii pe liaie descendentă.
2 Se vui- declara nuinele, denunaîrea şi adresa beneticiaruiui de cantract unde, princalitatea deţinută, titularul,
soţulsoţîa şi rudele de gradul i obţin contracte, aşa azin suat detinite Ia punctul 5.. Nu se declară contractele
societăţiăorcomerciaie pe acţivaî ăa care declarantul înapaună cu soţu1soţia şi ruieie de gradul l deţia anai puţin de
5% dia capitalul social al societ ăţîi, indîferent de anoda1 de dbndire a acţiuniIor.
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