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cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu fami1ia 1 deţin urm ătoarele:

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiiî aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Cateoria

AnllI
dob niiiru

..uprafa ţ i

CotaJrtc

M otlul
.. (lV

dobăudIfV

lJtUllI[II

* Categoriile indicate sunt (i) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află 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, cota-parte şi numele coproprietarilor.
2. Clădiri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări.

- -- -

iu

\iiiil
,U1)I

iuil 1

-

llauaiiii

1

i i

N 1utJtil 1
pitL

.

1

(lband11(

Iitiil ttiil

__

-

* Categoi- ii]e indicate sunt: (1) apartainent; (2) cas ă de iocuit; (3) cas ă de vacanţă ; (4) spaţ ii cornerciale/de
produc ţ ie.
*2) La Titu]ar se men ţionează, în cazul bunuriior proprii, nurnele propiietarului (titularul, so ţul/soţia, copilui),
iar în cazul bunurilor în copi-oprietate, cota-parte ş i nurnele copi-oprietarilor.
11. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii
Marca

Natura

j Ni de but ăţi AnuI de fabi ica ţie

Modui dt dobânctirt

2. Bunuri sub forană de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de cult, colec ţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrinaoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor meniona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă ele se af1ă sau nu pe teritoriul României
la momentul dedarării.
aioare3 estirnat ă

Anul dobnciirii
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111. Bunuri mobile, a c ăror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstr ăinate în
ultimeJe 12 luni
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V Active finauciare
1. Conturi şi depozite bancare, fouduri de investi ţii, forme echivajente de econoinisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dac ă 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.
fzistitu ţia care adininzstreaz ă
şi adresa acesteia
-- -- -
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Valuta. Deschisîn auul

oIc1/aioare Ia zi

*C(JIegoriile indicaie suni: (1) coni curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalenre; (3) foaduri de invesii ţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente aauJUiJÎSCaI anterior).
2. Plasaanente, investiţii directe şi îiiapruauuturi acordate, dac ă valoarea de piaţă îzasunaată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate.
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*categol.iiie indicate sunl: (1) ]iâi-tii de valoare deţiriute (tiiiuri de stat, certficate, obligaium); (2)
acţiuni sau z ări sociaie îri societăţi coznerciale; (3) îiiiprurnutvri acordate în riizrne personai..
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3. Alte active produc ătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro
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NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în str ăinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achizi ţionate în sistem Ieasing şi alte
asemenea bunuri, dac ă valoarea însumată a tuturor acestora dep ăş eşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăinătate.

vI. Cadouri, servicii sau avaiataje prinaite gratuit sau. subven ţiouate faţă dc valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, orgauiza ţii, societăţi conierciale, regii autouome, companii/societ ăţi naţionale sau
institu ţii publice roniâneşti sau străiaie, iuclusiv burse, credite, garan ţu, decontări dc cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală depăşeşte 500 de curo*
-
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Sua venitului:
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1.2. Soţ/soţie

1.3.Copii

*Se excepteaz ă de la declarare cadourileşi traiaţiile uzuaieprirnite din partea rudeior de gradul Işi al 11-12a
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vII. Venituri ale declarantului ş i ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 61 din Legea ur. 227/2015 privind Codul fiscal, cu rnodific ă rile ş i complet ă rile ulterioare)
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite diri str ăin ătate.
.

Cine a realtzat

.
1. Venituridin salarii

enitul
•. ...:
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Sursa venitului:
numelc, adresa
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Serviciul prcstat/Obiectul
generato.iit..,
.

•

•

:.

.

1.1. Titular
1.2. So ţ/soţie
1.3.Copii
i. din aczivzt ăfi zndependenle
2. Venzturi
2.1. Titular
2.2. Soţlsoţie
3 Venzturi dui cedareafoloszn ţei Iiunurzlor
3.1. Titular
3.2. Soţ/soţie

5.2. Soţ soţie
6 Venzturz dzn actn ita ţz agri ole

!6.2. Soţ/soţie.
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Venitul aiaual
:
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Sursa venitului:
Nurne,_adresa

7. Venituri din premii şi dinjocuri denoroc

Serviciul prestat/obiectul

_gencrator_de venit
.
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Venitul auual
incasat
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7.1. Titular
7.2. So ţ/soţie
7.3. Copii
8 Venzturi

din alle
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8.1. Titular
8.2. So ţ/soţie
8.3.

Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit Jegii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incoinplet al datelor inenţionate.
Data coinpletării
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cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere:
1 Asociat sau a ţionar la societăţi con eriaale, oInpana1/soL1et ţJ naţionak,institu ţii & redit, grupui i dc
interes_econoniai,Ji eun şi incinlru în asociaţia, fnndaţusau ate orgaiiza ţu neguci narnentale
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatea
sociale sau
părţilor sociale
Calitatea deţinută
denumirea şi adresa
de acţiunl
şl /sau a acţ iunilor
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2. Calilalca de incuihru în ranele de condiaccre.. atiniinislrare şi control ile societtilor conicrcîale, ale
Jor autonorne, ale coinpaniiior/s cictati1or iăaiouale, ale inN(itniilor de credit, ale rupuri1or 1e intercs
econoniicaeasociaIii1orsau fuiidaîilor jri alea1or organitii ncguvernamcntalc:
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Valoarea beneficiilor
Calitatea deţinuta
denunurea şi adresa
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Societăţi comcia/Paoană ilzică
aulorizală/Asociaţii ilimi1ia1e/Cabinete
individuale, cabineteasociate, societăţi
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D Prin rude de gradu] Ise înţelege părinţi pe Iinie ascendent ă şi copii pe Iinie descendent ă.
Se vor declara numele, denumirea ş i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudeie de gradul l obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni Ia care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin inai puţin de
5% din capitalul social aI societătii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.
2)

Prezenta declaraţie constituie act public şi raspund potrivit Iegii penale peiitru inexactitatea sau
caracterul incouiplet aI datelor men ţionate.

Data conipletării
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