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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 fami1ia deţin următoarele:
* 1) Prin farnilie se înţelege soţul/soţia şi copiii aaţi în îritreţinerea 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) intravi lan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dac ă se af1ă în circuitul civil.
*2) La ttTitulartt 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.
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;jiLîriilc indicate sunt: (1 ) apartamcn[; (2) cas ă de Iocuit; (3) casă dc vacan ţă ; (4) spaţ ii comcrcialc/CIL
)l , i li ic i c
Iitular se men ţionează . în cazul bunuriior proprii, nuniele proprietaruiui (tituiarul, so ţul/soţ ia, copilui).
)l
l c:iiul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i nuniele coproprietarilor.
11. Bunuri mobile
l. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
eiire stint supuse înmatricul ării, potrivit legii

Natura
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2.. Bunuri sub foraaaă de naetale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colec ţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patriinoaiul cultural na ţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor rnenţiona toate bunurile afate în proprietate, indiferent dac ă ele se af ă sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.
i)escriere umar ă
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111. Bunuri inobile, a că ror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultirnele 12 luni
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- Acl ivc fina nciare

l. (ontui-i si depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire ş i investire,
incliiiv Car(JUri ăC de credit, dac ă valoarea însumat ă a tuturor accslora dep ăş eşte 5.000 de euro
N()T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau institu ţii financiare din str ăinătate.
Intitu ţia care administreazâ
•S: adresa accsteia
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*Q gorii1e indicae sunt: (1) cont curent sau eclzivaleizte (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de iavesti ţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente aiuduijiscal a,zterior).
2. Plasaniente, investiţii directe şi împraunuturi acordate, dac ă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
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Ca1egoriile indicate sunt: (i) hc5rtii de valocre deţinute (titîuri de siat, certficate, obligaţiuni); (2)
aciiuni saupăi-ţi sociciJe în ocieic5ţi comerciale; (3) î;npiiiinutuii aco,-daie în izciie persoiicl. •

3

.l1c actve producă toare de venituri nete, care însurnatc dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pc

NOI Ă :
Sc vi dcclara inclusiv cele aflate în străinătate.
V. I)atorii
l)ebite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achiziţionate în sistem Ieasing şi alte
ascincnea bunuri, dacă valoarea însumat ă a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ :
Se vor deciara inclusiv pasivele financiare acumuiate în str ăinătate.

VL Cadouri, servicii sau avantaje pruaiite gratuit sau subveii ţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi coanerciale, regii autonome, companiilsocietăţi naţionale sau
instituţii publice ronaâneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
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1.1.Titular

1.2.Soţ/soţie

1.3. Copii

excepteaz ă de la declarare cadourileşi tralaţiile uuaie pi-irnite din partea rudelor de gradui.Işi al 11-lea
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VH. Venituri alc cclarantn1ui ş i ale niembrilor să i de fainilie, realizate în ultiinul an fiscal îucheiat
(1trivi1 art. 6 din Legca nr. 227/2()15 privind Codul fiscal, cu modific ă rile ş i conpletă rilc ulterioare)
NOTĂ :
Se vor declara inciusivveniturile provenite din str ăinătate.
Cine a realiiat venitul
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1. Venituri din salarii
1.1.Titular

:.

Sura Veùiiü1ui
» mc1e, adresa

Z.

1.2. So ţ/soţie
1.3. Copii
2 Vernsuri dui ac1ivzI ă z zndependente
2. 1. Titular
2.2. Soţ/soţie

3 Venitur: din cedareafoioszngez IzaiuriIor
3.1. Tituiar
3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

.

4.2. Soţ/soţie

5i Venzturz dinpensii
5.1. Titular
5.2. Soţ/soţie
6 Venitui z dzn actzvit ăţz agz u olc
6.ITitular
6.2. Soţ/soţie
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Ser iiu1 prestat/Obectu1 Venitul anual
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Serviciui prestat/obiectul
generător devenit

Sursa ven•itnlui:
Nue, adresa

I

Venitui anuai
încasat

iit,iii /iii piiiiii şi dinjocuri de noroc
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7,2. U ţ/SOţ iC

7.3. Copii
S. Veniii,ri din alte surse
8.1. Tituiar
8.2. Soţ/soţie
8.3. Copii

•

_______________________

___________________ ___________
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Prezenta declaraţie constituie act pub ăic şi răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men ţionate.
Seninătura

Data coinpletării
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cu noscand prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul in declara ţii, declar pe propria raspundere:
.1 Asociaţ : su acţioiiar la societăţ .omle, companii/$ociet ţi iuionale, iiistitu ţii de credit, gru..ri ;de:.
interes_ecoiioniic, precum i meinbru în asociaţii,fundaţiisau aItganiza ţii ncu trnaintntale
Valoarea total ă a
Nr. de părţi
Unitatea
părţilor sociale
sociale sau
Calitatea de ţinută
. .
- denumirea şi adresa —
de acţlunl
şi/sau a acţiunilor

2. Cli1ica de ineinbru în organele de conducere. adininislrare i control ile societ ă ilor conierciale. ale
regiilor autononic ale coiupaiiiilorlsocict ăţilor na ţionile, alc institu ţiilor Jc credit, alc grupurilor dc ititerc
neurnincnLiie
-Unitatea
T Calitatea deţinuta.. .
Valoarea beneficiilor
- denuinirea si adresa —
2. 1......

3. Ca1ititcide ineiribruncadrnl âsociatiflor)rfesionalc ş i/sau sîndicale
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Societăţi comaiae/Peiană llzică
autori2ată/Asociaţii mi1ia1e!Cabinetc
individuale, cabineteasociate, societăţi
civi1epifIesausocictăţidvile
piusiona1e cu raTundm 1imi1atăcaî
desf şoarăpisiadeavocat(nizaţii
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Prin rude de gradul Ise 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,
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni Ia care declarantul împreun ă cu soţul/soţia şi rudele de gradul I de ţin mai puţin de
5% din capitalul social al societ ăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor.
2)

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor naenţionate.

Data coznpletării
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