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

I. Bunuri imobile
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, copiiui),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
2. Clădiri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări.
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itriiIc indicate sunî: (1 ) aparÎarnen[: (2) cas ă de locuit; (3) cas ă dc vacan ţă ; (4) spaţ ii conercia1e/dc
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iitular se nien ţ ioiiează, îli cazul bunurilor proprii, numele proprietaruiui (titularul, so ţul/soţia, copilul).
ciiiI btiiiurilor în coproprietate. cota-parte ş i nurriele coproprietarilor.

11. Bunuri mobile
1. Autovehiculelautoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi ş i alte mijloace de transport
re s u n t su puse în inatricul ării, potrivit Iegii
Ntura

Marca

r

de bucăţi

Anul de fabrica ţie

Modul (IC dobândire

2. Bunuri sub formă de nietale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrivaoniul cultural na ţional 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 af1ă sau nu pe teritoriul Romniei
la momentul declarării.
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111. Bunuri mobile, a c ăror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, ş i bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 luni
-l)l

2

Iv. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumat ă a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau instituţii financiare din str ăinătate.
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*categorijle indicate sunt: (1) coiit curent sau ecliivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
eclzivalente; (3) fonduri de investi ţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de peflsii sau aite sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anterior).
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 investi ţiile şi participările în străinătate.
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*c itegorîile indicate sunt. (i) hărtii de valoare deţinute (titivri de stat certficate, obligaţivni); (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţ i comerciale; (3) împruimituri acordate în nume ,persoiial.
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VlI. Vcniluri ale cicclarantului ş i aic nienibrilor s ă i cle faniilie, realizatc în ultiniul an fiscal încheiat
(jolrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codui fiscal, cu inodific ă rilc ş i completă rile ultcrioare)
N OTĂ :
Se vor declara inciusiv veniturile provenite din str ăinătate.
Cine a realizat venitul
•
. • ... • .. .. • . .. • ..• . .
1 Veniluri din salaru
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1.2. Soţ/soţ ie
1.3. Copii
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2.1. Titular
2.2. Soţ/soţic

4.1.Titular
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4.2. Soţ/soţie
5 Venituri dznenszi
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6.1. Titular

-

.

.. .

6.2. Soţ soţie

5

3. Mic aclive productoare

tJC

venituri nete, care însumate dcp ă esc cchivalentul a 5.000 de euro pe

u:

NOl Ă :
Se vor dcclara inclusiv cele atlate în str ăinătate.
V. l)atorii
l)cbite, ipoteci, garan ţii emiseîn beneficiul unui ter ţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte
iscn-icnea bunuri, dac ă valoarea însumat ă a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ :
Se vor dec!ara inclusiv pasivele financiare acunwlate în str ăinătate.
Credior

Contractat în anul

c ident l i

Valoai.

VL Cadouri, sersricii sau avantaje priauite gratuit sau subven ţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi conierciale, regii autonome, coanpanii/societăţi iiaţionale sau
institu ţii publice roniâneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
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*Se excepteazâ de la declarare cadouri/e şi tralaliiIe uzuaieprirnite din partea rudelor de gradvlJşi al 11-lea
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Sura venitului.
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8.1. Titular
8.2. Soţ/soţie
8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea san
caracterul inconiplet al datelor inen ţionate.
Data coinpletării
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cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria r ăspundere:
I. Asociat sau acţaonar la societ ăţi coineriiale conipanii/societ ăţi iiatona1e, ansttu ţii de credit irupuri de
interes_economicrecuiu i n)tznbruînasocIaţH, fiinda ţiisaualte organiza ţii negii ei nam€ntale
Valoarea total ă a
Nr. de p ărţi
Unitatea
sociale sau
părţilor sociale
Calitatea deţinută
- denumirea şi adresa .
şl/sau a acţiundor
de acţiuni

2. Calilatca de rneinbru în organele de conducerc, adniiuistrare si coutroi ale societ ăţiior corncrciale, ale
regiilor autoxionie, ale com ţ)aniiIor!societ ătilor na ţionale, ale institu ţiilor tie eredit, ale grupurilor (1e Ji)terc
econornic, ale asncia ţiilor au fundatiilororiaiealtororgauiza ţii Heuvernamcn1ialc: - Unitatea
Valoarea beneficiilor
.
Calitatea deţinuta
- denuinirea şa adresa -
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Societăţi comia 1Peiană llzică
autotă/Asociaţii ni1ia1e/Cabe
individuale, cabitieteasocile, societ ăţi
civilepiufesionale sau societăţi civile
piufesionalecu tâgxn-dm 1imi1atăcai
de şciăpIsiadeavocat/Oini2aţii
neguvmumentale/
1)Prin rude de gradul lse înţelege părinţi pe iinie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2)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 ac ţiuni Ia care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de
5% din capitalul social ai societăţii, indiferent de modul de dobndire a ac ţiunilor.

Prezezita declaraţie coiistituie act public şi răspund potrivit legii penale pcntru inexactitatea sau
caracterul incomplet aI datelor menţionate.

Data completării
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