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cunoscând prevederiie art. 326 dinCodul penal privld falsul în declara ţii, declar peproprie răspundere 
că  împreună  cu familia 1  deţin următoarele: 

* 1) Prin farnilie se înţelege soţul/soţ ia şi copiii afIaţ i în întreţ inerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
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, ciacă  se afIă  în circuitul civil. 

*2) La 	se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copi l u l), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor decIara inclusiv cele afIate în alte ţări. 
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;ri i]c ndicate sunt: (1 ) apartament; (2) cas ă  dc ocuit; (3) casă  de vacan ă ; (4) spaţ ii comerciale/dc 

iiiu!ar se men ţ ionează , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titu!arui, so ţul/so ţ ia, copilu!). 
11 c;i,ul hunuri ior în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietariior. 

11. Bunuri mobile 
I. Autovehicuie/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi ş i alte mijloace de transport 

eire .iint supuse înmatricul ării, potrivit legii 

Natura Marca Nr. de bucăţ i AnuI de fabrica ţie Motliil (le dobândir 

oo3  

2.. Bunuri sub formă  de nietale pretioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cuit, colecţii de artă  ş i 

numismatică, obiecte care fac parte din patrinaoniul cultural na ţional sau uiaiversal, * căror valoare 

însuniată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă  ele se af1ă  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

Descriere %IIII1 i1 nti1 t1O1)fldi1 11 loarea estiinată  -- 

111. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 cle euro fiecare, ş i bunuri imobile înstrăinate în 

ultir,nele 12 lvni 	 - 
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l V. Acl ivc finaiiciare 

l. (onluri i depozite bancare, fonduri de investi ţ ii, forine cchivalente de economisire ş i investire, 
incluiv cardtirile de credit, dac ă  valoarea însumată  a tutur()r aceslora dep ăşeş te 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau institu ţii financiare din străinătate. 

Instătu ţia care administreai ă  
: 	. 	:. Ş Î 	rsacesteia. .. 

Jipu1 
.• 	.. 	 :.i 

Vilufi 
. 

1i.kis îu anul 
_______ 

Sold/valoaie 1 	71 

., 	...• 	.• . . 	. 	_____ 

*categoriile  indicate swi ţ: (1) cont curent sau echivaleme (indusiv card); (2) depozit bancar sau 
ecliivalente; (3) Jnduri de investigii sau eclzivaleme,, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acunrnlare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anterior). 

2. Plasainente, investiţii directe şi împruinuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însu ănată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate. 

1..rniteut tttu 	clLI.tci în carc per.o in i ek 
. 	 . 

acionarsau aocial/benc1iciar dc_1nprumui 
i 1 pu1 

411IIÎJ d( titluri 1  
. 

cotadejriciparc 
aloarca totala la zi 

- 	-. 

/ţ  

*calegoi jize  indicate sunt: (i) tii2rtiî de valoare deţinute (titluri de slaf, certfcaie, obligaţiuni); (2) 
acţiuiii sau lxirţi sociale în societăţi co,nerciale; (3) îrnpniinutwî acordale în nwne persona/. 
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. AJIc aciive producă toare cic Venituri netc, care însunate depă esc eclivalentul a 5.000 dc euro pc 

NOI Ă : 
c V()F declara inclusiv cele aflate în stră inătate. 

V. 1)atorii 
flcbitc, ipoteci, garan ţii emise în beneficiui unui ter ţ, buuuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

iisemenca bunuri, dacă  valoarea însumat ă  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

€reclitoi 	 Contractat în anul j 
	

c ideut i 	 Valoarc 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje priniite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de pia ţă, din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi coinerciaje, regii autonome, companii/societ ăţi naţionale sau 
înstitu ţii publice roniâiie şti sau str ăine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare iudividual ă  dep ăşeşte 500 de euro * 

( inc a realizal venitui 
Nursa vcnitJui: 

,ute1e. iiiresa 
Nerviciul prestat/Obiectul 

- 45 encrator de ventt 
Venititl 	iiiuil 

incasat 

1.1. Titular 

.2. Soţ/soţie 

.3. Copii  

Se exce,pfeaz ă  de la declarare cadourile şi tra1aiiie uzuale ,pi-irnite din partea rudelor de gradia.l 1 şi al 11-lea 

- 



V1J. Vcnituri alc dcchirantnliai ş i ă le nembrilor s ă i de familie, realizate în ultimul au fiscal încheiat 
(porivi1 art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ă rile ş i con3pletă rile ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate. 

	

Sursa enitn1izi 	Ser iciui 1)restat/ObIectui Venztul anual 
Cinc a reaiiiat ţ cnitui .:...:.:r .:.• •. 	: 	•• .• • 	• •.• . nuLe;*dresa 	 generator. de vénit 	. ncast 

1 Verniun din yalarii 

1.1. Titular 

T  
1.2. So ţ/soţ ic  

1.3.Copii  

. 	 .... . .... ..... 	 . 

2 Ven,Iw-, din aazvzIgi zndepeadenle  

2.1.Titular  

2.2. Soţ/soţie  

3 V,i,,iluri din cedareafolosznlez lnimcnlor 

3.1.Titular  

3.2. Soţ/soţie  

4 VeuIun din ănvestqu  

4.1.Titular  

4.2. Soţ/soţie  

5 Veniiuri dinpenszi 

161 Titula: 

6.2 Soţ/so ţie 



Sursa 	enituIui 
Nume, adrcsa 

Serviczul pretaIobiectul 
.. • gezerator de venit 

fNV7enitul anual 
încasat 

/i/iJ)1cmi yJ JJn jO(Uri de noroc 

/ 
!. 

7, 2.  

7.3. Copii  

. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 

8.2. Soţlsoţie 
 

8.3.Copii  

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incosnplet al datelor anesi ţionate.. 

Data coiupletării 
	

Semnâtura 

(; 



Qfc 

CIAAE DE 

- 

ciinoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind fa1s1în declara ţii, declar pe propria r ăspundere: 

1 	Asociat 	au 	cţionar la 	ocJetăţa comerciale, <ornpanii/societ ăţi naţionaie, in titu ţ ii de credjt, grupura de 
iiiteres_eononiu, p  ecum şa mcnabruîn asociaţii, fuida ţu saualteoiganizaţia_niguveiiianicntale 

uni a ea 
denumirea şi adresa — 

Calitatea deţinută  
Nr. de părţi 
sociale sau 

. 	. 
de acţ iuna 

Valoarea totală  a 
părţilor sociale 
. 	 . 

ş i/sau a acţaunilor 

2. (i1ititea de meinbru în organelc dc coziduccre. idininistrare si control ale societ ă îIor conicrcialc, ale 
regiilor autonoine, ale conipaiiiilor/socic1 ţ i ăor na1ioni1e, ale iustitu ţiilor de credi(, ale grupurilor de intcre 
icouoniic, ak asoiiatn1orau_fuădaţaiiorori ak altor ognii ţii neguirnanaentali - - 

Unitatea 	 1- 	. 	. .. 

	

Calatatea deţinuta 	Valoarea beneflcallor 
— denumirea şa adresa — 

2. 1...... 

3. (alîtateadc iileaIil)ru Îfl cadrtiIisociaiilor profesionlci!sau sin1icalc 
3.1...... 

4. li(atca c uiein brii îii organek de condncere,ninrarei COIIIrOI, rctrilniitesau ncrciibui1u, 
d 1ln11  tiîii ( 1(11 iil i- 11 tide or polltli( lu r. i a d( iii aita 	(linuni ai 	_p aa tidulu i politic -- 	- - - 	- 
4.1....... 

. Coa (rui c, iiicuiv ccic d 	qJtidc, & <ttalta i ta j u rilic ă , cv ils i 	ş i ciiI. ()b ţ ii} U tc ori aflate 
in 	leiial2ac 	ii 	iiu 	rl exrcîtarii ft l 	iiI3r 	nia juIî: 	liii i!ltiic 	(1 

VIT lac1ul 	1 
st zf, 	oca1 ş i 	1ii 	fiidnr ă  ctri. <)l i 	11 	1ciit& 	&t o 	rri co 	e -ca Ţe cu uap t al tl& 	si 	iu 1l!IIt. taI 	t. 

_____ 

5.] Beaa1c 	triurnde, 	J ]sitaiiia Pxecl..iaprin i 	 1 • Durala Vakta 
a>nrtartă. cata 	cxraLr.1na I 	îadeeaii xtiactulul 1o1ăa 
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crc 
COlCUJ 

Rude degdu1 I 1 a1etitu1aru1ui  

Societăţicomciia1e/Peioană 1lzică  
au/Aciaţiirni1ia1e/Cabin 
individua1e,cabineasociate, soci ăţi  
civi1ep1Dfesionalesaucietăţi civile  
pifesiona1ecuipundIimi1atăcat  
desffi  

neguvme/FVAc 

1)Prin rude de gradul lse înţelege părinţi pe linie 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 acţiuni la care declarantul împreună  cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobndire a acţiunilor. 

Prezeiata declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracteruJ incomplet aI datelor men ţionate. 

Data coinpletării 
	

Semnătura 
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