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cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie r ăspundere
că împreună cu fami1ia1 deţin următoarele:
* 1) Prin familie se în ţelege 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) luciu 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, 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.

.

drea

.

RI] !OflJ

Cateoria

AnuI
dohandirii

.

1

.

uprda ţ i

Cotaparte

MO(IUI (IC
dobandire

Titiilarul

t

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă de loeuit; (3) cas ă de vacanţă; (4) spaţii comereiale/de
producţie.
*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.
11. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatricul ării, potrivit Iegii
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2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 1e 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.
l)escrierc sumar ă

Valoarea estimat ă

Anul (lobândirii

.

.

(

111. Bunuri mobile, a c ăror valoare depăşeşte 3.000 de euro faecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 luni
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Iv. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă 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 str ăinătate.
Iiistitu ţia care adniinitreai ă
si adresa acesteia
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*categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau ecliivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investiţii 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, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora dep ăşeşte 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, certfîcate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
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3. AJte active producătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentuJ a 5.000 de euro pe
an:
/,
?•...................................
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în str ăinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ţii emise în benefieiul unui ter ţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăinătate.
c;reditor

Contrtctat în anul

Scadent Ia

Valoare

VI. Cadouri, serviciisau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă de valoarea de pia ţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi eomerciale, regii autonome, companii/societ ăţi naţionale sau
instituţii publiee române şti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de eheltuieli, altele deeât
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
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*Se excepteaz ă de la deckirare cadourile şi trataţiile uzuale primite dinpartea rudelor de gradul Işi al 11-lea
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vII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi cle familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ările şi completările ulterioare)

NOTĂ :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate.
Cine a realizat vcnitul

1. Venitîtri din salarii

17-

Sursi veuituiui:

Venitul uiuil

Serviciul prett/Obiectul
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1.1. Titular
1.2. Soţ!soţie
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1.3. Copii

/ L/
2. Venituri din activit ăţi independente
2.1.Titular
2.2. Soţ!soţie
3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor
3.1.Titular

__
,!

3.2. Soţ! soţie

/

4. Venituri din investiţii
4.1.Titular

4.2. Soţ!soţie

I
!

•.

.!

5. Venituri dinpensii
5.1.Titular

5.2. Soţ!soţie
6. Venituri din activit ăţi agricole
6.1.Titular

6.2. Soţ!soţie
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Sursa vcnituiui:
Nume, adrcsa

(Sine a reaiizatvenitul

Serviciulprestatlol)iectuI
VeniuI anuaI
generator Jc venit
.îiiat

7. Venituri din premii şi /injocuri de noroc
7.1. Titular
7.2. Soţ/soţie
7.3. Copii
8. Venitui din

alte 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 al datelor men ţionate.
Data completării
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cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria r ăspundere:
LA-suciat sauac ţionar 1
interes .. ionomiiprecum

oetăţ ina ţionak, institutii dcireditgrn puri J
oit ţiiornerciakcouipa n
membruîu_asoua ţii,fundatii saualkorgamznuvrnatnentak
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatea
Calitatea deţinuta
parţilor sociale
sociale sau
- denumirea şi adresa .
.
.
•
de acţiuni
şi/sau a acţiunilor
şi

______________

,•,ţ__________

2. Caiitatea de nicibru în organele de con(iuccre, admiiiistrare si control ale societ ăţilor comerciale, ale
rcgiilor autonorne, ale companiilor/societ ăţilor na ţ ionale, ale institu ţ iilor de credit, ale grupurilor (1e interes
economic, ale asocia ţiilor sau fuiida ţiilor ()ri alc alt()r oraniza ţii neuvernanientalc:
Unitatea
Valoarea beneficiilor
•
Calitatea deţinuta
- denumirea şi adresa 2.1......
.,
,-

3. Calitateii

asociatiflor

4. Calitatea de rncrnhru îIl organele Je concluccrc, adiiiinistrare ş i c()ntrol, retribuitcsaii iieretribuitc,
di ţinitiîn_Ladru1pirtidL1or politice, funitit c[eţiiaută a dnuniiria
1u politn.
4.1
:•
./

5. Contracte, inclusiv cele tle asisten ţă juri(lic, consultan ţă juridică, consultanţă i civile, ohţiniite ori aflate
în derulare în timpui iirut ă rii fun ţiilor, mandatelor au deninatăţilor puhliie finan ţ ite di l a bugetul de
stat, local şi din foiiduri iiternc ori îiiihit it u soiiita ţi ioniir&iale cu iapital tle stat sau iitidi st itiil este
acţionar inaoritar/rninoratar
_____
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Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendent ă şi copii pe linie descendent ă.
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 la care declarantul împreun ă cu soţul/soţia i rudele de gradul I deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societ ăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor.
2)

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet aI datelor menţionate.

Data completării

Semnătura
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