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4a42 	84yu*rt 
cunoscând prevederile art. 326 diu. Codul peiial prisind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspuiidere 
că  îinpreuni cn faiiii1ia deţin urinătoarele: 

* 1) Prin faaiilie se înţelege soţul/soţia şi copiii allaţi în întreţinerea aestora. 

I. Bunuri imobi1e 

1. Teinuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele atlate în alte ţăii. 
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Adrca 	zona 	Ctegona f 	uprafiţ
a jrte 	J1nre 	

i ,tularul 

* Categoriile indicate sunt: (i) agricol; (2) forestier, (3) intraviiaa; (4) iuciu de ap ă  (5) aite categorii de terenuri 
extravilaae, dacă  se atlă  în cinuitul civil.. 

*2) La -Titulae se menţioneaz, în cazul bunurilor piopiii, n*amele propiietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), 
iar în cazul buaurilor îa coproprietate, cota-parte şi auniele coproprietariior. 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara indusiv cele atlate în alte ţări. 
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* Categoriile: iidicate sunt: 2) p 	nen1; (2) casă  de Iocuît (3) casă  de vacan ţă; 4) spaţii conercia1e/dc 
producţie. 	: 

*2) [.a "YituW se enţionează, în caz-ulbunurîlor proprii, unde proprietaru2uitiuiaru1, so ţul/soţia, copilui), 
iar îi cazul bunurilor în coproprietate. coa-pate şi numele coproprietarilor. 

11. Bunua naobile 
I. Autwdaicuie!autoturisiue, tractoare, uia şini agrieOle şatupe, ialaturi şi alte aniloaee de traiisport 

care sunt snpuse îuinatrieulării, potrivit leîi 

Ma 

2. Bunsui sub forană  de aue1ae preioase, laijuterii, obîœte de ar şi e 	 e artă  şi 
nuaaaisiaiatică, olaiecte care fac paite 4liai patrinoiiad cultural ;naionaI sau uaiiers, a câmr  valoare 
însnuiată  dpăşeşte 5000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor uieaaţiona toate bunurile afate în proprietate, inlitnt dacà ele se aft ă  sau nu pe lŒùoiîul Roinâniei 

ia inonteaatul decIaarii. 

II.. Iunuii naobile, a căror valoare depăşeşte 3000 de euro flecare, şi bunnriiuiolaile îaastrăinate în 
ultiuiele 12,  Iiuii 
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IV Active linanciare 	 • 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, foruae echivalente de econojnisire şi investire, 
inclusiv cardurilede credit, dacă  valoarea. însnasaată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele a1iate înb ănci sau instîtuţii financiare diu străinătate. 

lnslitn4ia c.arc a1minjstitză 	 . 	. 	 - 
aluta Decln 	

, 
in annl 	11ia1oar k 75 

	

şiad,sa.teaa 	____ 	 : 

*Ceg,jje iudicate sunt: (J) cont curent sai .echivilente (inciusiv card); (2) depozii bancar sau 
ecigivalente; (3) fonduri de inv&1i ţii sa..0 ec1zivdIente, iiaciusiv jndurî private de pensii sau alte sisteme •cu 
acwnuiare (se vor deciara cele afennte anuiuiJiscal anterior).. 

2. Plasainente, inves1iii directe şi îanpruiuuturi acordate, ttac ă  valoarea ale pia ţă  îusuanată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara iiiclusiv investi ţiile şi participăriie în s1ainătate. 

luiiicnl it 	ctateh n ri 
icţionauc ţ/1 d 

•Tiiul 	r ., 	 areatsaazi 

Categorii1e iudicate mmi (1) hârtii de valvare deţinide (liIiurî de stat certcate ob1igaţiuia); (2) 
acţizuîi savpi-ţi sociale în societ ţi comercia!e; (3) i7riliruviitturi acordate în naunepersonai. 



3. Alte active producătoare de veaaituri nete, care însuanatdepăşesc echivalexatni a5.000 de euro pe 
&iia: 	• 	• 	• 	• 	 • 	: 	 . 	- • 

NOTĂ : 	 • 	 . 
Se vor declara inclusiv cele atlate în străi ătate.. 	 • • • 

V. Daturii 
Del,ite,, ipoteci, garaiaţii eniise în benefaciul unui terţ, buiauri adaiziţionate în sisteaii leasing şi alte 

asenienea buaauri, dacă  valoarea însuanată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv paşivele fnaaaciare aexunulate în srăinătate. 

Crediior 	 (onlractat in anul 	cadeni 1-à 	 valoare 

VL Cadouri, servicii sau avaaataje primite grataiit sau subvcaa ţionate faţă  de valoarea de piaţă, din 
partea uuor persoane, oaanizaţii, societăţi coanerciale, iegii autonome, coinpaaaii/societăţi naţionale sau 
instituţii publicc roinaae51i sau străine, iaclusiv burse, credite, garau ţii, decontări de claeltuieli, altele decât 
cele ale uagajatorului, a căror valoare iadividuală  depăşeşte 500 deeuro* 

• .: • : 	• 	. 	Suiia ţ nilixăuj: 	rviiiui pxtĂ()lxivchil 	ieo i u1 :xnxzal • 
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12. Soţ!soţie 

1.3.. Copii 

*Se  excepteazâ de la declarare cadovrile şi trataltile uzudéprîie diI2pal-tea rvdeior de gradulIşi al 114ea 



VJ. Vcniiuri ale declarantuJui şi ae nenriJor sâi de aiuiJie re.aIizate în utiiiiail an fiscal îiicieiat 
(piriii art.. 61 din Legea nr. 22719015 .prizind Codni fiseat, cu inodificirile şi conităriie nterioare) 

NOTĂ : 
Se vor deJaa inclusiv veniiuriie proeuite &in siniate.. 



	

Sursa venîtaai: 	... 	Seicin1 prestaoliect1. Venitul anial 
(..ane a realazat venitu1 

	

Nnine, .adrea 	 generator de venat. 	ancasat 

7 Venit.iiri dinpeiîiii şz din jocuri de noroc 

7..Tituar,  

7.2.Soţfsoţie  

7.3. Copii  

--- 	 __ 

8 Venifuri dzn a14e surse 

8.I.Titular  

8.2. Soţ./soţie 	 . 

8.3..Copii  

Prezeitta declaraţie constituie act public şi răspuaid potrivit 1gii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incoanplet al datelor aienţioaaate.. 

Data conaple ării natum 
ţ  
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•cinoscnd prevederile art 326 di,a.Cndul pel prviiid ïalsül îu declarafll, ,deciar pe prp.ria ră puudere: 

1. As4ciasau acionar li 	&ictii ColnvICl ţ .HljN)civIIi 	i!lk, ii 	lil!i1 	 rupuri 
intere.ecnnui.uc_ precum şi inenibru n 	.ci 	.fuiian ai 	iiri eie1: 
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de aciuni 	isa 	acţiuti*lor 
[1 

2. Calitatex de n.eiiibru în oiaiieIc de conducrr. :diuie*ltar 	i et,uro1 	 aSe 
i e1..!,ill4i aIi*OflUillC, aIC cOnipii*Zik.T/OCKti1i1ilr iia 	&)Dh. 	e iw-lituliilor di crcii1. 	 ie uiIres 
economic_ak a.sciiituloi -  sau iaa 	tiik.ro:ilc I*or 4w- 

Calîtatea 	
.. 

denumirea şi adresa - 	
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¶ 	
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3. Èalîtatea de iHe1 ibIU iII 	lL! - - ______________ 	&au - 	 • 	 lui- 
3 . 1------- 
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Prin rz.de de gradul Ise înţelege părinţi pe linie asceiadentă  şi copii pe linie descendentă.. 
2 Se vor declara nuineie, denumirea şi adresa benellcianalui de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul, 

soţuUsoţia şi iudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt dellnite la punct&al 5. Nu se declară  contracteie 
societăţilor conaerciale pe acţiuni la care declarantul îaapreuaaă  cu soţul/soţia şi rtidele de graclul I deţin aaiai puţin de 
5% diaa capitalul social al societăţii, indifereat de anodul de dolaadize a acţiunilor. 

Prezes" dedaraţie constituie act public şi răspuaad potrivit Iegii penale peiatru inexaetitatea sau 
caracterul iuooatplet al datelor meaa ţionaate. 

Data conapletarai 
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