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cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie r ăspundere
că împreun ă cu famiIia 1 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, dacă se află în circuitul civil.
*2) La Titular se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunuriior în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
2. Clădiri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa
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* Cai.egoriile indicate sunt: (1) apartarnent; (2) cas ă de locuii.; (3) casă de vacan ă ; (4) spaţ ii cornerciale/de
producţ ie.
*2) La Titular se i-nen ţionează în cazul bunurilor proprii, nurnele proprietaruiui (titularu1 so ţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate cota-parte ş i nurnele coproprietarilor.
11. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatricul ă rii, potrivit legii
Marca

Natura

Nr. di hucăţi

Aiiul de fabricaţie
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2. Bunuri sub fornaă de aietale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colec ţii de artă şi
numisinatică, obiecte care fac parte diia patrinaoniui cultural na ţional sau universal, a căror valoare
însuinată depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, iadiferent dac ă ele se af1ă sau au pe teritoriul României
la momentul declarării.
a1oarea estiniată
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111. Bunurî mobile, a c ăror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 Iuni
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Iv. Active financiare
1. Conturi şi depozite banc ă re, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire ş i investire,
inclusiv cardurile de credit, dac ă valoarea însumat ă a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 dc euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele afate în b ănci sau instituţii firianciare din str ăinătate.
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*C g4),.ii indicale sunl: (l) cont cnrent sau echivalente (mclusiv card); (2) depozit bancar sau
alte sisteme cu
echivalente; (3) fondvri de investijii sau echivalenle, inclusiv fonduri private de pensii sau
acumulare (se vor decIira cele aferente arnduijiscal anterior).
2. Plasaniente, investiţii directe şi înipruniuturi acordate, dac ă valoarea de piaţă însuinată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate.
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aeionarsiusocibenciciaidciiupruiuut
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*categojiiie indicate sunl: (i) Iiârlii de valoare iejiiu1e. (titluri de. stat, certJcate, obligaţiuni); (2)
acjiuni saupărţi sociaie în societ ăţi coinerciale: (3) iprznMtvJi acordate în i7vrie personai

3. Alte active produc ătoare de venituri nete, care însutnate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
au:

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în str ăinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achizi ţionate 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.
(reJitor

(ntractat îu auiil

:

cadent ia

Valoare

vI. Cadouri, servicii sau avantaje prinaite gratuit sau subven ţionate faţă de valoarea de pia ţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, compauiilsociet ăţi naţionale sau
instituţii publice romîiaeşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
.
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Sura vcnittiiui:
iiu rneie, adresa

-

Vunitui anual
tncasat

1..Titu1ar

1.2. Soţ/soţie
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*Se exceptează de la declarre cadourileş i trataiile uzuale primite din parlea rudelor de gradul Işi al 11-le
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VI1. Venituri ale declarantului şi ale menibrilor s ă i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ă rile si cornpletă rile ulterioare)
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăin ătate.
.
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Cine a realizat ventu1
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• . •.•.
:
1 Veniizin din salai ii

Snrsavenitului:
. . • uumele, adres •
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1.1. Titular
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2 Venzturz din actzvzi ăji zndejendente
2.1. Titular

2.2. Soţ!soţie
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4.1.Titular
4.2. So ţ/soţie

5.1. Titular
5.2. So ţ!soţie
6. Venituridin acIiviiti
6.1. Titular

62 So.ţ!soţie

• ________________________ _____________________ ____________
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Cine a rea1iat venitul
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Sursavenitului:
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prestat/obiecTLenitu1
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7. Venituri din premii şi dinjocuri de noroc
7.1. Tituiar
7.2. So ţlsoţie
7.3.Copii

f

!
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8 Venituri din alte urse
8.1.Titular
8.2.Soţ!soţie

!

8.3.Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit Iegii peuale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
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cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria r ăspundere:
Asoiat sau.a ţionar la societăţi comeria1e, companii/socictăţi naţionak, institu ţai de credit, grupuride
interesecoaoanic, precuin şi meinbru în asociatii, fuuda ţai sau aite organaza ţii neguvi natncntaIe
Nr. de părţi
Valoarea total ă a
ni a ea
Calitatea de ţinută
sociale sau
părţilor sociale
- denumirea şi adresa . .
.
.
de acţiuni
şi/sau a acţiunilor
14

2 (

i 4 inl rtI i1 4)4 i litilo, 4 4)îfl4 i il
lc
reiilor autonoiue., ale coiupauii1or/st)cieti1or naionaJe alc institu ţ iilor de credit, ale grupurilor de in1erc
ccouoinîc a1easocia1iiioa - saufunda!iilor ori a1e aior orga.nizaii ncusernamcu1lc:
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Societăţi comenia1e/Peiană1lzică
aut
ă/Aiaţiiimi1ia1e/Cabinete
individuale, cabineteaciate, societăţi
ci1epa1ex ăţicivi1e
pfeona1ecue1intăcat
de
adeavocatcganizaţii
neguvemam1e/Fui/Acia ţii
1)Prin rude de gradid Ise înţelege părinţi pe Iinie ascendent ă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa benefîciarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite Ia punctul 5 Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societ ăţii, indiferent de inodul de dobndire a acţiunilor.

Prezeitta declaraţie constituie act public şi raspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet aI datelor meaţioitate.
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