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cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie r ăspundere
că împreună cu fami1ia deţin următoarele:
*

1) Prin familie 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, dac ă se afl ă 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 aflate în alte ţări.
Aâresa
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă de locuit; (3). cas ă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie.
*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.

11. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii
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2. Bunuri sub forină de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colec ţii de artă şi
numisinatică, obiecte care fac parte din patriiaoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ :
Se vor menţiona toate bunurile atlate în proprietate, indiferent dacă ele se at1ă sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.
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111. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstr ăinate în
ultimele 12 luni
ttit I lntiitilui
,iistttitit1

Dati
iii1rinatii

Iiio tn t cat ii
-.
iii
i i init

2

tii

Foi

iii t

Iv. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, fornae echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dac ă valoarea însumată a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau instituţii financiare din străinătate.
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*categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card),• (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investi ţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anterior).
2. Plasamente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dac ă 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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*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certjicate, obligaţiuni), (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale,• (3) împrumuturi acordate în nume personal.
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
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NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în str ăinătate.
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V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte
asemenea 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.
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vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate fa ţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societ ăţi naţionale sau
institu ţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individual ă depăşeşte 500 de eurO*
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1.1.Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se excepteaz ă de la declarare cadourileşi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul Işi al 11-lea
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vII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s ăi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările şi cmp1etă ri1e ulterioare)
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate.
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1.1. Titular
1.2. Soţ/soţie
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2.1.Titular
2.2. Soţ/soţie
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3.1.Titular
3.2. Soţ/soţie
4. Veniiuridiîz invesiijii
4.1. Titular
4.2. Soţ/soţie
Venztuzi duipensiz

5.1.Titular
5.2. Soţ/soţie
6 Venztu;
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6.1. Titular
6.2. Soţ/soţie
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7.1.Titular

7.2. Soţ!soţie

7.3. Copii
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8.1.Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit Iegii penale peutru inexactitatea sau
caracterul incomplet aI datelor nien ţionate.
Data completării

Sera

DECLARAŢIE DE INTERESE
a,
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având funcţia

la

c /3 32 , domiciliul

CNP

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere:
LAuciat său acţiuiiir li ciciiciiirle. compiriiisociet ăţi naţionale, iiilitu ţii de cru(Iit, rupiiri de
interes econoinic, prec
in efiruîn asoiii,f.• n.d ţii sau alte
Nr. de p ărţi
Valoarea total ă a
Unitatea
Cal itatea deţinuta
sociale sau
parţilor sociale
denumirea şi adresa
de acţiuni
şi/sau a acţiunilor
-

-
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2. Ca1iiitut (ie iiieinbrti îii ,rinelc dc u()Ii(lucere, administrare şi COHtiOl ilc ucic(1ilor comerciilc, ale
regiilo.r autonome, ale companiiIor/ocict ăţiIor naţiOnilc, :ile institu ţiilor (Ic crcdit. :ilc rtipurilur (lu intcru
CC9I1OIliC, a1e ; .soci ţii1r sau
Unitatea
Calitatea de ţinuta
Valoarea beneficiilor
denumirea şi adresa
2.1 ......
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..______________
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3. Calitatea de mernbru îiicadrul asoc ţiiior profesionale şi/sa u sinciic1e
3.1......
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-t. Calitatc:i de nembi - u în orgaiele • dc cunducerc, adniinistr:trc i control, retribiiitc s:iu iicretribuitc,
(Ieţlnuti în iadrul partideloi tlitice, fuiiii t (k ţlnută ş i denumirca Imrtidului politii
4.1 ......

5 Contracte, iiieusiv,cee de asis.ten ţà jùrid..cà,consùltant ă juridrc ă, consultan ţă şi civile, obţinute ori aflate
în (lerlIlare În timpul exercitărn functulor, mandatclor sau demnit ăţilor publicL fulan ţatc de ta bugcttil de
stat, local ş i (lin fondui i cxterne ori încheiate cu societti Lomerclale Cu capital de stat sati uride statul este
acţronar majoritar/minoritar
5.1 Beneficiand
1nstiaPnxedpiin Tipul Data Divata Va1oara
piume1edenumira şiadrsa
contractantă:
carafost
contiactului
încheii
contractului
totală a
1

denumia şi
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Tituiar
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Sosoţie
.

Rude de gradul jl) aletitulanilui

Societăţi comenia1e/Peioanăfizică
au/Asociaţii lmi1ia1e/Cabinete
individuale, cabinete asociat, societăţi
civileptofesioriale sau societăţi civile
pofeona1ecuidetmitat ăcat
desiişoatptufsiade avocat/ (Xganiza ţii
neguvenenta1e/Fun4i/Asoci4
1)Prin rude de gradul I se înţelege p ărinţi pe linie ascendent ă şi copii pe linie descendent ă.
2) Se vor declara numele, denumirea ş i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I ob ţin contracte, aş a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar ă contractele
societăţilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantul împreun ă cu soţul/soţia i rudele de gradul I de ţin mai puţin de
5% din capitalul social al societ ăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor.

Prezenta declara ţie constituie act public şi ră spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men ţionate.
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