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ciinoscnd prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie r ăspundere
ci împreun ă cu fami1ia 1 deţin următoarele:
* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri iinobile
1. 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) Iuciu 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, cotaparte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări.
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indicate sunt: (1 ) apariamcnt: (2) cas ă de iocuit; (3) cas ă de vacanţă ; (4) spaţ ii comercia)c/dc
1itular se inen ţionează., în cazul bunuriior proprii, nurneie proprietaruiui (tituiarul, so ţul/soţia, copiiui).
catii] bunuriior în coproprietate, cota-parte ş i nurnele coproprietariior.
11. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
c ă re siint supuse înmatricul ării, potrivit legii
Natura

Marca

-

r de buciti

iii1 de fabricaţie

Modiil dc dobâudire

2. Bunuri sub foriiaă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art.ă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoiiiul cultural na ţioaaal 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.
d4)1nt1irii

V1oareti11iild
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111. Bunuri mobile, a c ăror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile îustr ăinate în
ultimele 12 luni
1aIi. ra liunului
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l . Acl ivc tina nciare
l. (onlnri si depozite bancare, fonduri de investi ţii, forne ecliivalente de economisire şi investire,
i,iclw.iv car(lnrilc de credit, dac ă valoarea însumat ă a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Sc VOF declara inclusiv cele aflate în b ănci sau instituţii financiare din străinătate.
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îile indicaie suai: (1) coai crn-eni sau echivaleiite (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investi ţii sau echivaleiite, inclusîv fonduri private de jensiî sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele afereaie amduijiscal anierior).
*((E

Cegor

2. Plasamente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate.
1ini1ent tit1u!socicatea îîl. care persoana este
•

•

.
I ipul

]umr dc titliiri!
•
cota de participare

,

a1oarc totda hi ii

*ctegoi ile indicate sunt: (1) lzărtii de valoare deţinute (titluri de stat, certi9cate, obligaţiini); (2)
••
acţiunî sau păi ţi sociale în societăţi cornerciale; (3) împrwnuturi acordale în nurne personal.
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VIL Venituri ale dcclarantului Si alc inembrilor s ă i de familie, realizate în ujtimul an fiscal încheiat
(polrivil art. 61 din Lcgea ur. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ă rile ş i coinpletă riJe ulterioare)
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăin ătate.

.

ltc activc 1)rojtic ă toare de venitnri netc, care însumate dcp ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

N ()I Ă :
c Vor cicclara inclusiv cele aflate în str ăinătate.
V. l)atorii
flebite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achizi ţionate în sistem Ieasing şi alte
ilseincnca bunuri, dac ă valoarea însumată a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ :
Se vor cleclara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăiriătate.

vI. Cadouri, servicii sau avantaje prîniite gratuit sau subveii ţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi coznerciale, regii autononie, companii/societ ăţi naţionale sau
institu ţii publice romneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

(

irte a realiiat veuitui

Sursa vciiitului:
iiumele, adrcsa

Serviciul prestat/()biectul
enerator_1e venit

Vcuitu1 atival
incasat

1.1.Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se excepteaz ă de la declarare cadourile şi trataţiile uzualei-iinite din partea rudelor de graduiIşi al 11-lea
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7.2.S) ţ/soţ ic
7.3.Copii
8 Venitw i din a1e .wse
8.1. Titular
8.2. Soţ/soţie
8.3. Copii

Prezenta declaraţie contituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incoiuplet aI datelor naen ţionate..
Semuătura
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6€-
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cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere:
•i. Asociat sau ac•ţionar Ia societă.ţ i co1-cia1, conipanii/societăţi naţionale, institu ţii de creitiu
interes econoini, pieciin si membru în asoLiaţii, fnnda ţii sau alte organiza ţii nuii n iii..nta1e
Valoarea total ă a
Nr. de părţi
ni 1 a ea
-

denumirea şi adresa

Calitatea deţinută

-

părţi!or sociale
şi/sau a acţiunilor

sociale sau
de acţiuni

•2 Caliiatea dc rnernbru în organcic dc coiiducere, administrare şi control ale societ ăţ ilor cornercialc, alc
regiiior autonoine ale c npanii1or/socie1(ilor iia ţionalc, ale iiistituliilor dc crcdit, alc gruptirilor de iiitcrcs
. onoiui., ak asocia ţnlor au funda ţniorori ak alior org iniLalIl ncuern irnen1a1c
Unitatea
Valoarea benef1culor
Cahtatea deţinuta
denuinirea şi adresa
2.1 ......
-

-

•

-

-

3. C a lit a tea (lc iiieinbni în cadrul :isocialiilor i.rofesionale şi/sau sindicale
3.1......

coiitrol. retri huile sa u iierct rit)Ii il c.
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5.1 Bci1deotnumei

prenumele/dnircaiadresa
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Rudedegradul Ia1eiIaiu1ui

Societăţi cometia1ePetsoană 1lică
autorizatălAsocjaijmi1ja1e/Cabjne
cabinde
soc ăţi
civi1epiofea1eci ăţicivi1e
râTU)ClŒe

des1 şoa ăpiofesiadeavocatICani ţii
negvemamea1elFuAiciaţii
Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe lînie 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, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreun ă cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de inodul de dobâ.ndire a acţiunilor.
2)

Prezenta dedaraţie constituie act public şi răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incoiuplet aI datelor inenţionate.

Data coznpletării

Semnătura

