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cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere
că împreun ă cu fami1ia deţin următoarele:
* 1) Prin farnilie se îriţelege soţul/soţia şi copiii af1aţi 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 afl ă 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 inclusiv cele aflate în alte ţări.
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i lc indicate sunt: (1) apartanienl; (2) cas ă de locuit; (3) casă dc vacan ţă : (4) spaţ iî conercia]c/dc
j ii iliic ţ i&.
Jitular se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţ ia, copilul),
i:ir in &:i,i,l bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i nurnele copi-opi-ietarilor.
11. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
ciic iint supuse înmatricul ării, potrivit legii
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2. Bunuri sub forniă de anetale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de cult., colec ţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrisnoniul cultural naţional sau uiaiversal, 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 României
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 luui
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l \ . Acl ivc fina nciare
l. (ontnri i Jepozite bancare, fonduri de investi ţii, forzne ccjiivalente de economisire şi investire,
izzciwsiv czrdurilc de credit, dac ă valoarea însurnată a tutur()r acestora dep ăşeşte 5.000 de euro

N OT Ă :
Se vor declara inclusîv cele aflate în b ănci sau institu ţii financiare din str ăinătate.
Institu ţia care aininistrează
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*( goriiIe indicate sunt (1) coat curent sau echivale,ite (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
ec/iivalente; (3) fonduri de investigii sau echivalente, inclusiv foaduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferenre anuluiJscal a,iterior).
2. Plasamente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de pia ă însumată a tuturor
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
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*categorzile indicaie sunt: (1) Iiârtii de valoore deţinute (tilluri de slczt, certiJicate obligagiuni); (2)
acţiuni sau pă;7Z sociole în societgî conierciale; (3) Îiiiprumutwi acordale în nuzne perscnal.
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3. AJlc aclivc produc ă toarc de vcnituri ncte, care însuinate dep ăşesc echivaientul a 5.000 de euro pc
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N ()IA:
c Vor declara inclusiv ceie a1ate în str ăinătate.

V. 1)atorii
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achizi ţionate în sistem leasing şi alte
iisenicnea bunuri, dac ă valoarea însumat ă a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăinătate.

VL Cadouri, servicii sau avantaje prinaite gratuit sau subvenţioaatc faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companiilsociet ăţi naţionale sau
institu ţii publice roniâneşti sau străine, iaclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale aagajatorului, a c ăror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
Ciiiu a realizal venitul

Sursa enituJui:
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1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

13.Copii

*Se excepteazà de la cleclarare cadoui-ile şi traiajiiIe uzuaiepi-irnite din partea rudelord2 gradil 1 şi al 11-lea.

VJI. Venituri aie declarantuiui i aie membrilor s ă i de familie, reaiizate îu ultimul an fascal încheiat
(poirivit art. 61 din Lcgea nr. 22712()15 privind Codul fiscal, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare)
N OT Ă :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăiraătate.
Sursa venatului
nue1e, adrea

Cane a rea1aat venatul

Ş servacul J)restat/Ob)ectul
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2 Venilwi din aclniJ ă z zndependente
2.1. Titular
2.2. Soţ/soţ e
3. Veiziiuri din cedaiafolosin ţei bumirilor
3.1. Titular
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3.2. So ţ/soţie
4. Veniturz din znvestzjii
4.1.Titular
4.2. Soţ/soţie

5.1. Titular
5.2. Soţ/soţie
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diii jO( U1 1 dc nol oc

111ji

Soo

7.3. Copii
8. Veniluri din alle surse

8.1.Titular
8.2. Soţ/soţie
8.3. Copii

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet aI datelor nien ţionate.
Data conipletării
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cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria r ăspundere:
L Asociat sau a ţionar la societăţi coiaeria1e conipanii/ocict ăţi naţiouak institu ţiide credit, grupuri de
intereseconornic, precuin şirnexabru în aociaţu, fuiidaţii sau alte organiza!ii nguernariienta1e

-

Unitatea
denumirea şi adresa

Nr. de părţi
sociale sau
.
de acţIuni

Calitatea deţinută
-

Valoarea total ă a
părţilor sociale
.
şi/sau a acţIunlIor

I. (Saiitatca dc iiiernhru în orgaiicic dc crnduccre, adn]iIiislrarc ş i conlrol ă IC socict(i1or coinerciaie, aic
regiiior autonorne, alc conipanii1or/soriefă iior na ţionalc, ale institu ţiilor de crcdit, alc ş.rupură 1or Jc iiiteres
ccouornic,aIcasoci ţii1orsau fuj ţii1or ori 1e lor oigani/.aîinrnarncnta1c:
-

Unitatea
-

denunurea şi adresa

Calitatea deţinuta
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Valoarea beneficllior
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Rudedegadul Ia1etiiu1anj1ui

Societăţi cumcîia1e/Peană fâcà
auzatăiAsociaţii ilmi1ia1e/Cabinete
indidua1e, cabineteasociate, societ ăţi
civilepiofesionale sau socieiă(i civile
piofesionale cu ÈâTundete limiiacai
des şcîăpzo1siadeavocatC)rganiza ţii
neguvemannta1e/ Fundaţii/Asociaţii
Prin rude de gradul Ise înţe!ege părinţi pe Iinie ascendentă şi copii pe linie 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 comercia!e pe acţiuni la care declaraatul împreun ă cu soţul/soţia şi rudele cle gradul I deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societ ăţii, indiferent de modul de dobndire a ac ţiunilor.
2)

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit Iegii penalc pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men ţionate.
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