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cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie r ăspundere
că împreună cu familiait deţin următoarele:
.....................................

* 1) Prin familie se în ţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
l. Terenuri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate 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
extravilane, dac ă se află 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 inclusivi cele aflate în alte ţări.
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Categoriile indicate sunt: (l) apartarnent; (2) cas ă de locuit; (3) casă de vacan ţă; (4) spaţ ii comerciale/de
producţie.
2) La Titulart se men ţionează , în cazul bunuriior proprii, nurnele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul),
iai- în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i nurnele 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
d Jni i ţi

Marca

Natura

Anul dL fabt ua ţie

Modul dL doh iiidir.

2. Btinuri sub forniă de naetale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de cult, colecţii de artă şi
nuinismatică, obiecte care fac parte din patrisnoniui cultural na ţional sau universal, a că ror valoare
însunaată depăşeşte 5000 de euro
NOT Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă ele se află sau nu pe teritoriul României
Ia momentul declarării..
Vaioarea estiuiat ă

Anul dll)4nJ1ri1

Decriere suiutr ă

111. Bunuri niobile, a c ăror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, ş i lniiiuri imobile înstr ăinv în
ultimele 12 luni
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IV. Active financiare
1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investi ţ ii, forme echivaleute de economisire şi iuvestire,
inclusiv carclurile de credit, dac ă valoarea însumat ă a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 Je euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aate în b ănci sau instituţ ii financiare din str ăinătate.
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*c goriiIe indicate sunt: (1) cont curent sau eclzivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau eclzivalente, incluslv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anterior).
2.. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dac ă valoarea de piaţă însuinată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor cleclara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate.
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*cafegoriile indicate sunt: (i) hărtii de valoare deţinute - (titiuri de .stat, certicate, obligaţiun); (2)

acţiuni sau pălii sociale în societăţ i cornerciae; (3) îrnpruinuturi acirdate în nume personal.
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3. Alte active produc ă toare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în str ăinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ţii 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 pasiveie financiare acumulate în str ăinătate.
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VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă de valoarea de pia ţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi conaerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau
instituţii publice ronaâneşti sau străiae, indusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
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4. Venitwii cjjn investiţii
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Cine a realizat venitul

•

Sirsa vnitu1ui:
Nurne, adresa

i Serviciul prestat/obiectul
l
gnerator de venit
•

:

Venitnl anual
incasat
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7. Venitui-i din premii şi dinjocuri de noroc
7.1.Titu!ar
72. Soţ/soţie
73Copii
8 Venitzri din alte .5urse

8. J. Titular
8.2. Soţ/soţie
8.3.Copîi

Prezenta declaraie constituie act public şi rpund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incoinplet al datelor naenionate.
Data conapletării
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art. 326 din Codul penai privind falsul în declara ţii, declar pe propria r ăspundere:

î. Asociat sau ac ţionar ia societăţi .comercaJ.e,, coinpanii/societ ţi na ţionaJe ţn.it :ţii...de credi, gruuri de
-À4Wres eC,onomie,precum ştrnuiibru în_isocraţn,fundaţusau alte orgauia ţnnegirernameuta1e
Nr. de părţi
Valoarea totală a
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parţilor sociale
Calitatea deţinuta
- denumirea şi adresa .
.
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2. Calitatea de anenibru în oranc1e de eouduccrc. adiuinistrare 151 coiitrol aic socicI ă i1or comcrcialc, ale
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1)Prin rude de gradul lse înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe Iinie descendent ă.
2) Se vor declara numeie, denumirea şi adresa beneflciarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care dedarantul împreun ă cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţ in mai puţin de
5% din capitalul social aI societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

Prezenta declaraţie ooustituie act public şi răspund potrivit legii penale peutru inexactitatea sau
caracterul inconiplet aI datelor naen ţionate..

Data coinpletării
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