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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 familie se înţelege soţul/soţia şi copiii af1aţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile
1. Terenuri

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

siii

i.i) mi

AnuI

Cotaparte

Suprafa ţa

Nlodiil d
•

l i!ularul )

.

dobiidire

*

Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se af1 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 ş i numele coproprietarilor.
2. Clădiri

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări.

•:

.,

••Adrsa sau oui

Anul
(tegoria ..

dobandirii

Suprafa ţa

1O(iiil (le

Cota•

parte

.

dobandii

i

2)

Titularul :

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă de locuit; (3) casă de vacan ţă; (4) spa ţ ii cornerciaie/de
producţie.
*2) La Titular se rnen ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor îri coproprietate, cota-parte ş i numeie coproprietarilor.
11. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de trausport
care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii
Natura

Marca

Nr de bu.

iti

Anui de fabricaţie

Modul de dobândire

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de cult, colec ţii de artă şi
uumismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a c ăror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă ele se afl ă sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.
1)ccric,c suiajară

Antil .lobândirii

Vaoarca e$tiivată

111. Bunuri mobile, a c ăror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 luni
Ntura bunului
ustainat

Dàta
îItră lnăln

càtre care -a
- îusti ăinat
- -

:Fornla
.

..

:Ţ

. .I •

\

lru

Iv. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dac ă vaioarea 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.

:

tnstitu ţia care admiuitreaz ă
• • !i adresa acestcia

Ti pu l*

Valuta Dchis în anul
•
....:. • . •.

oid, aloai e la zi

*categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (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, dac ă valoarea de pia ţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
Eiuitini itlii/oiit.ik i îu i i i persoana este
. ......Tipu1
.
. . ............
.
.
.-acţiouir
sau ascIt!l)erieIcIareimprun.ut

uin ii di titlu i i
. .
cota depirticipare

Valoarea totaa la

i

*categoi iile indicate sunt: (1) liârtii de valoare deţinuie (titluri de stat, certJicate, obligaţiun); (2)
aeţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3. Alte active produc ă toare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul 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 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.

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate fa ţă de valoarea de pia ţă, 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 *
-- -- - - -

-

C'ine a realizat ven it u l

-

—

urs.a venitului:
~.
numcle,
e
ad r s.a

~

~

crviciu1 p.r
estât(Ubiect ~~ l
cnerator de venit

~

'cnitul anuă l
in casst

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se excepteaz ă de la declarare cadourileşi trataţiile uzuale prirnite din partea rudelor de gradul Işi al 11-lea

4

vII. Venituri ale dcclarantului şi ale membrilor s ăi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare)
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate.
....Cine a realizat
venitul
::•.
.

•

.

:;•

.

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

Siiaa venitului
iiuinele, adresa.

.

..

•

.

.

ou

2. Venituri din activităţi.indejendente

-

F- i/t

____-

2. 1. Titular
2.2. Soţ/soţie
bunurilor

3.1. Titular
3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din invesli ţii
4.1.Titular
4.2. Soţ/soţie

5 Vemiui din pensii
5.1.Titular
i

5.2. Soţ/soţie
6 Venilui dI7i activiiăţi ,9 icole
6.1. Titular
i

_________

72&

(7€

i4-t-OQ -7

6.2. Soţ/soţie

.

OOţtţjj

-*-

1.3. Copii

.

.

Y47

1.2. Soţ/soţie

3..Venituii

Svicwl pretat/ObiectuI Venatul anual
ator dc vent
...
incasat
.

.

.

-

/

Sursa venitului:
Nume, adresa

Cine a realizat venitul
7. Venituri diii premii şi din jocurz

Serviciul prestat/obiectul Venitui anual
generator de venit H
.
încasat

oro

7.1.Titular
7.2. Soţ/soţie
7.3. Copii
8. Venituri din alte surse

.

8. 1. Titular
8.2. Soţ/soţie
8.3.Copii

Prezenta declara ţie eonstituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet aI datelor naenionate.
Data completării
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cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal priviiid falsul în declaraţii, declar pe propria r ăspundere:
CNP

1 Asoiiat sau aiţionar la societăţi cornca iiale ioinpaiiu/socaet ăta naţionaie, institu ţii de iredit, grupui i de
interes econoinic, prccum şirnemhru în asocia ţia, fundaţai sau alte organiza ţii neguvernamentale
Nr. de părţi
Valoarea
total ă a
Unitatea
..
.
Calitatea de ţinuta

- denumirea şi adresa -

sociale sau
. .
de acţiuni

parţilor sociale
.
.
şi/sau a acţiunilor

ţ aillyateu tle anemnru iu orgaaele (le couOuccrv, almiiiistrare şi ctuatrol tc sOcieta ţiJOi comercuile. ale
i igiilor autononu ilt compaufflorhsocietaitilor nation ak ak institutiilor de redat. ale ga upiii iloi di iiati ri
iionoinu., ale asoii atiilor s au fundaia1or ori ak altor nr ani, i ţ ia nauu&raaineiatjk

Unitatea
- denumirea şi adresa -

.
Calatatea deţinuta

Valoarea beneficiilor

2.1

3(

ali( att a

diinenabru în eadrulasocaa ţiilua

jn

oksionale şi/sau siiadicale

3.1......

i i admamti ai e si ioiiti ul, i etribuiti
deţinute in cadrul partidelor politice, funcţia deţinuta şi denumirea partifului polatic
-1

( alit ati

di

mcmba u înorganele iii

ioiuluti

s iU

10. I

ltI ibat

4.1......

5 Contracte, inclusiv iele de asistenţă juridic ă, consultan ţă juridacă, coaisuitan ţă şa civile ob ţinule ori aflatc
în deruki e în tuipuJ eercată rai functiilor in andateloa sau deannit ăţaior publice finan ţatc cle l a bugetul cle
stat local şi diii foiiduri eterne ori îaaclaciatc tu soaieti ţa coniiriiale cu capital Aé stat sau uiule statul cste
acţionar ivajoi atai-Ipianoritar
.

5.1 Beneciaiu1 de conliact: nurne1e
prenurne1edenurnirea şi acLsa

]

Instituţia
conliactantă

Piuceduiaain
care afost
1

Ïpul
conliaclului

Data
încheierii

Duiata
contractului

Valoarea
lutaiăa

denurnirea şi
adresa
Titular

Soţ soţie

încredinit
conliactu]

conactu]ui

conaactnlui

.

.

Rude de gţadul I» alelilulanilui

Societăţi comena1e/Peiană flzică
aulurizată/Asociaţii ilimilialelCabinele
individuale, cabinete asociate, societ ăţi
civi1epiD1siona1e sau societăţi civile
profesionale eu raspundere 1imilutăc
des şoapisiadeavocat/Cganizaţii
neguv1a1e/Fundaţii/Asoci4 2
Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă 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 ob ţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreun ă cu soţul/soţia şi rudele de gradul I de ţin mai puţin de
5% din capitaiul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor.
2)

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incoinplet al datelor men ţionate.

Data completării

em

MA

