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cunoscând prevederile art. 326din Cdu1 penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu faini1ia deţin următoarele:

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I.Bunuriimobile
1. Terenuri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate îa 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, dac ă se afIă în circuitul civil.
*2) La Tjtulart se men ţionează, 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 afIate în alte ţări.
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă de Iocuit; (3) cas ă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie.
*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.
11. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii
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2. Bunuri sub forniă de metaăe preţioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrinioniul cultural naţional sau universaj, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiireiit dac ă ee se află sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.
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111. Bunuri mobile, a căror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstr ăinate în
ultimele 12 luni
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Iv. Active financiare

1. Conturi şi 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 aflate în b ănci sau instituţii financiare din străinătate.
-

ittu tiu curc udnii iiitreui
şi udrcu uccNtciu

1i ţ 1I

Deschis în uii iil

—VValutit

SoiJ/vuloure lu ii

*catego,.iile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card);

(2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de irniesti ţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme
cu
acumulare (se vor dedara cele afere,tte am,luijiscal anterior)
2. Plasainente, investi ţii direete şi îinprumuturi acordate, daeă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
Lniiteut tit1u/scietateaiîn cre persoqmte
uctionur sati usoei1t/heHeflcj4r de îtn ţ ,jt

,.

*calegoriile indicate sunt (1) hărtii de valoare

,

Nurn ă r &etit1tiri!
cotadeptiripre

Vaioarea toal ă lazi

del•ii ute (itivri de stat, certijicate, obligaţiurn); (2)
acliuni sau părţi sociale în socielăţi comerciale; (3) înipruinuturi acordale în nume personal.
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3. Alte active produc ătoare 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 terţ, 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 străinătate.
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VL Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate fa ţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi coinerciale, regii autonome, companiilsoeiet ăţi naţionale sau
instituţii publice române şti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheătuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror vaăoare individuală depăşeşte 500 de euro*

(

ln

ri

ILrat

initut

ur.nituIui
nurncIe dres

SrlLiu1 pretJtObiituL
generator (Ie venit

enituI nuil

încasat

1.1.Titular

1.2.Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se excepteaz ă de la declarare cadourileşi trataţiile uzuale prirnite din partea r2idelor de gradul Işi al tI-lea

vII. Venituri ale declarantului 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 ările şi complet ările ulterioare)
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate.
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1: Venituri din slarii
1.1. Titular

________________________
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1.3.Copii
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2.1.Titular
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3.1. Titular
3.2. Soţ/soţie
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4.2. Soţ/soţie
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5.1. Titular
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7 Venzlu; z dzn p; emzz şz dznjocurz de noroc
7.1. Titular
7.2. Soţlsoţie
7.3. Copii
& Venzturi c/zn atze surse
8.1. Titular

8.2. Soţlsoţie
8.3. Copii

Prezenta declara ţie constituie aet public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data coinpletării
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eunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere:
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Prin rude de gradul Ise înţelege părinţi pe Iinie ascendentă şi copii pe Iinie descendentă.
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul,
soţuLsoţia şi rudele de gradul I obţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni Ia care declarantul împreun ă cu soţuUsoţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobndire a ac ţiunilor.
2)

Prezeaita leclaraţie constituie act public şi răspunl potrivit Icgii peaiale pentru inexaetitatea sau
caracterul incoaiiplet aI datelor inenţionate.

Data conipletării

