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DECLARA ŢIE DE AVERE

Subsemnatul/S ubsemnata,

- , având func ţia
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CNP

, domiciliul
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C
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cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia deţin urii ătoarele:

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii af1aţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobi ţc
1. Terenuri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau niia

Ca1conria

.

Anui

.

uprafa ţa

(ota-

MoJiii tle
.
dobndir

.

l itularul

* Categoriile indicate sunt: (1) agricoi; (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 af1ate în alte ţări.
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă de iocuit; (3) casă de vacan ţă ; (4) spaţii cornerciale/de
producţ ie.
*2) La Titular se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, nurnele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietariior.
11. Bunuri inobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatricul ării, potrivit Iegii
Natura

-

Marca

Ni debu ăţi

nui (1e abrica ţie

Modul (le dobndoe

2. BHIIUri sub fornaă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de cuit, colecţii de artă şi
nuinisinatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de 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.
I)escrierc sutuar ă

VaJoarea estiniat ă

iriul uhă iuiirii

111. Bunuri mobile, a căror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimeje 12 luni
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V. Active fivanciare
1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme 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 a1ate în b ănci sau instituţii financiare din str ăinătate.
tnstitu ţia care admxnistreaz ă
i aciresa asteia:
: .
:.

:

Tipu1

iluta

Dechis în anul

______________

...:

So1d/a1oaze Ia zz
..::.....•

*c gorjile indicate

snnt: (l) cont curent san eclzivalente (indusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente;
(3) fonduri de iavesti ţii sau echivaleate, inclusiv foaduri private de peasii sau aJte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele afereaie arnduijiscal anierior).
2. Plasamente, investiţii directe şi împruinuturi acordate, dac ă valoarea de piaţă însuinată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inciusiv investiii1e şi participările în străinătate.
Einitcut iitlu/socieiate:i în carc ietsoia i1e •
i1tIOflJr5ii
iatbenefi*iai d nuprumut

Tipnl

uni ă r dc titluri!
.
ota d. partxczpari

a1orca totila a zi

*Categoi iije indicate sunl: (1) Iiârzii de valoare deţîăzule (titluri de stal, ceiijîcate, oliigaţiuni); (2)
acţiuni sau ţ)ărti socialc în soeielăti cojnerciale; (3) îrnprvrnutvri acordate în nurne personai
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3. AIte active produc ă toare de venituri uete, care însumate dep ăş esc 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 achiziţ ionate 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.
•
•

Creditor

Contractatîn•anJ

adent la

1oare

vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, coinpaniiisociet ăţi naţionale sau
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
(

Inl

a rvalizat

iitul

uia tnitu1ui

nuniele, adresa

-

crviciu1 prLt lt/ObIlitul
generator (Ie vcnit

ciiitul anu il
.îiicasat

1.1.Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se excepteaz ă de la declarare cadoiirileşi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul Işi al 11-lea
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VIL Venituri ale declarantului ş i ale menibrilor s ă i de familie, realizate în ultimul an fiscal îucheiat
(potrivit art. 61 diu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ă rile ş i corupletă iile ulterioare)
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate.
Cine a reahzat enitul

Sursa venitului
nuinele, adt esa

J enzuri dzn salaru
1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie
1.3.Copii

2 Venitiirz dza actzvzi ăţz independeate
2.1. Titular
2.2. Soţlsoţie

l< Venituri dui cedarefo1oszagei luJw1_ijor
3.1. Titular
3.2. Soţ/soţie

4 Venzturz din zave i1Izz
4.1. Titular
4.2. Soţ/soţie

5 Venzturi dinpensu
5.1. Titular
5.2. Soţ soţie
6 Venztur dia acuvit ăţz
6.1.Titular
6.2. Soţ!soţie

{

5

Serviciul 1 ) rStat!ObIectul
genei ator dc venit

Venitul anual
încasat

Sursa veriitului:
Nume, adresa
7. Venitziri diii preniii şi dinjocuri denoroc
Cine a realizat venitul

7.1.Tituiar

..

Serviciul prestat/obiectul
generator de vcn ăt
.

.

Venitul anual
incasat

-

7.2. Soţ/soţie
7.3. Copii
8 J eiiitui i

din alte surse

8.1. Titular

-.

-

8.2. Soţ/soţie
8.3. Copii

Prezenta dedaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul iuconiplet aI datelor naenţionate.
Seinătura

Data conipletă ii
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cunoscând preveeri1e art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria r ăspundere:
i. Asociat s ă u acţioiiar Ia:
ietăţjc
rci,oinpanii/societ ţi naţiona1einsti ţu ţii de .eredit,. grupuride
iutres_ecoaaotni€, precuau şi mcinJru în asociaţii,fundaţnsau ate organlzaţii ueguvernani€ntale
-

-

Unitatea
denumirea şi adresa

1.1 ......

Nr. de p ărţi
sociale sau
de acţiuni

Calitatea deţinută
-

Valoarea total ă a
părţilor sociale
.
ş1/sau a acţiunilor

-

—

2.
1i1:ilcade membruîii oriaueJe de nidierc,aditinistrare şi control ale socicttilor cornercialc, ale
reiiJor autouonie, ale coinpaiiiiIoriocictăti1or naionaIe, alc inN(ituii1or de credit, ale grupurilor tie intcres
ecorioinic, a1easocia ţiiorsau fundaiilor ori :iJeal oroF anizaffi ncguvenamcntale:
-

-

denunurea şi adresa

Calitatea deţinută

—

2.1 ----- .

Valoarea beneficiilor

-

—

3. (aJitaa deiireuabru în eadrta1 asucia4ii1u.r pnaJ.ioiaale i/au iia1ict1c
3.1......

4. Ca litatca (1C nlcmi)rll în Ofl ncle dc cunduccrc, a dmin istra rc s i cUlltr(,J, rctri bu it c sau ii cret ri buitc,
(ll ţ iriUl(Ill (l(ii Ulj)Htl(kIUl 1) 011 t 1
iiin. ţ it tl intititi:kiiuiiiii (i p 11 ti(lUltJi pOitic
•

4.1

..

5 ( uii1rc4e, iucini. 1e1e de assen ţă jurdii, cuusu1tan ţ jur 11
uiiJt n şî cr ile, obţuiutc ori aflatc
în cleruiar€ îri ii ipul 4 €rcitrii uucţai1or, rnandal€lor
deiiii1î1oi jlli€ fiai a atte dc Ja hu,etu1 de
tat, loc1 i iiti oaidui a axtei nc
1il iince tafil itc
îndieaate cu oc.ăetii C4UT1(I i r ak u i tpitiI de 1ta
.

cţ ionaruajorttr1iiau

tar

5.1 Benef iciawl deorct nurnde,

urneIdenuna şiadra

_____
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]iluţia
coiic1ni:

PiJuiaj
caiafost
1

Tpu1

an1iui

.

Da
închîe

J

Duiita
cri1ui

Va1oaia
lota]ă a

:

•

co1c

Soţ soţie

.

Rude de giidu1 i aletitulanilui

Societăţi cometia1e1Peioană fizică
auizată/Asociaţii
Cabineîe
individuale, cabeteasociate, scxiet ăţi
civile piufesiona1e sau societăţi civile
pfesiona1ecu r,!Tundem 1imilatăcai
des şoapadeavocat/anizaţii
neguvemamenla1eFundaţiiAsociaţii

Prin rude de gradu.1lse înţelege părinţi pe linie ascendent ă şi copii pe linie descendentă.
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută titularul,
soţullsoţia şi rudele de gradul I obţia contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuzu la care cleclarantul împreun ă cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de inodul de dobndire a acţiunilor..
2)

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

Data coinpletării

j/2I2

Seipnâtura

jj
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