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cnnoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere
că împreuiiă cu fami1ia deţin urm ătoarele:
* 1)

Prin familie se înţelege soţul/soţia ş i copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOT Ă :
Se vor deciara inclusiv cele aflate în alte

Adresa sau zona
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ModuI de
dobandire
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* 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 Titu1ar1 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 aflate în alte ţări.
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* Categorii}e indicate sunt: (l) apartament; (2) cas ă de locuit; (3) cas ă de vacanţă ; (4) spaţii comercialelde
producţie.
*2) La Titu Iar se men ţionează, în cazul bunuri lor propri i, nurnele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilu l),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parle şi numele coproprietarilor.
11. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care suut supuse înmatricul ării, potrivit legii
Natura

Iarca

Nr. (lelti ăţi

Anul de fabrica ţie

MoIul J. dol uitlir

2. Bunuri sub foriuă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
nuinisinatică, obiccte care fac parte din patriaaoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare
însunaată depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, incliferent dac ă ele se află sau nu pe teritoriui României
la momentul declarării.
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111. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimeJe 12 Iuui
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V. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de irivesti ţii, forme echivalente cle economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumâtă a tuturor acestora depăşeştc 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
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1resa acesteia •:
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*,(egorîile indicate sunt (1) cont curent sau ecliivalente (inclusiv card);
(2) depozit bancar sau
alte sisteme cu
ecliivalente; (3) Jonduri de investigii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau
acumulare (se vor declara cele aferente amduijiscal anterior).
2. Ilasainente, investi ţii directe şi îniprumuturi acordate, dac ă valoarea de pia ţă însumat ă a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
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*calegoi.iize indicaze sunt: 1) hărfii de viloare deţinute (titluri de stal, cerljcate, ohligaţivni); (2)
acjiwii sau părţi soeiale în sccietăţi cornerciale: (3) im1oruinuturi accidate în izuine personal.
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3. Alte active produc ă toare de venituri nete, eare însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro I)C

7

Se vor declara inclusiv cele aflate în str ăin ătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, buuuri achizi ţionate îu sistem Ieasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumu1ate în str ăinătate.

vI. Cadouri, servicii sau avantaje priiuite gratuit sau subven ţionate faţă de valoarea de pia ţă, din
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi conierciale, regii autononie, eompanii/societ ăţi naţionale sau
institu ţii pullice roinâaeşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de claeltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
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1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3.Copii

*Se excepteaz ă de la declarare cadQurile ş i lrataiiile uzuale primite din parfea rudelor de gradul Işi al 11•-lea
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VIL Venituri ale declarantului şi ale mernbrilor s ă i de familie, realizate în ultirnul an fiscal încheiat
(potrivit ă rt. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu rnodific ă rile si cornpletă rile ulterioare)
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate.
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(ine a realizat cuituI
1. Veniiuri din salarii
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Sursa venittiliii:
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1.2. Soţ/soţie
1.3. Copii

2. Venituri din activilăţi îndeendenIe
2.1. Titular
2.2. Soţfsoţie
3 Venzti,ri din ced reajosin ţez bwvjalor

___________

3.1. Titular
3.2. Soţ/soţie
4 Venzturz dzn znvestz ţzz
4.1. Titular
4.2. Soţ/soţie
5 Veniiwidinpeiisii
5.1. Titular
5.2. Soţ/soţie
6 V vtuii <ln actlViJăţJ
6.1. Titular
6.2. Soţ/soţie

icole
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______
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Cinea realizatvenitul

Sursavenitului:
Nune, adresa

Serviciul prestat/obiectul
.
. generator de venit

Venitulanual
incasat

7. Veniuri din Jreinii şi dinjocuri de noroc
7.1. Tituiar
7.2. So ţ/soţie
7.3. Copii
8 Venzîuri din alte surse
8.1. Titular
8.2. So ţ/soţie
8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act pul1ic ş i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incoinplet *1 datelor inen ţiozaate.
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cunoscând prevederile art. 326 din Codu) penal privind falsu) în declara ţii, declar pe propria r ăspundere:
i.Asociat sau ac ţionar la societăţi ecômercîal conpanii/societ .ţi tia ţioualc, iustituii •de .cîedit, .gu.iiide
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Calitatea deţinuta
— denumirea şi adresa .
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Rude de gadul 11) aletiiulanilui

Societăţi meiia1c/Poană ilzică
au/Asociaţii imi1ialeICabinete
individuale, căbeasociate, societăţi
civi1ep1D1siona1e sau societăţi civile
pifesiona1eai ră palei 1in-itatăcai
adeavocacanizaţii
neguven1etFund4ii/Asociaţii
1)Prin rude de gradul Ise înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara nuinele, denuinirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul,
soţubsoţia şi rudele de gradul I obţin contracte,, a şa cuin sunt definite Ia punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declaraiitul îiiipreun ă cu soţul/soţia şi rudele de gradui I deţ in mai puţin de
5% din capitalul social al societăţii, indifereat de niodul de dobndire a ac ţiuniior.

Prezenta declaraţie constituie act pu11ic şi răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incouiplet aI datelor inenţionate.
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