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cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie r ăspundere
că impreună cu familia l) deţin următoarele:
*1) Prin familie se In ţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi 1n Intreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
I. Terenuri
N0 TĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate In alte ţări.
i ,;:it ă tomt

Calegoria'

Anui
. ..
dobând ,x,rn,

Suprat'a

Cot a)a r te

51 Orrn,

Modul d e
dohândir e , ,
Copţ e,x£

rl'iiidaro l i )

. „2,..1
L- ciwr
lfkizik)..cuyl.
GrV. SApta.

Gcl .‘k;.-Q&* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se afl ă 1n circuitul civil.
*2) La "Titular" se men ţionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul),
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
2. Clădiri
N 0TĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n alte ţări.
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă de locuit; (3) casă de vacan ţă; (4) spaţ ii comerciale/de
producţie.
*2) La Titular se rnen ţ ionează, în cazul bunurilor proprii, iiurnele proprietaru]ui (titularul, so ţul/soţ ia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i nurnele coproprietarilor.
11. Bunuri mobiie
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi aite mijloace de transport
care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii
Natura

Marca

Nr de bucăţi Annl de fabiicaţte

Modul dc dobândire

2. Bunuri sub form ă de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patriinoniul cu!tural na ţional sau universal, a c ăror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă ele se af1 ă sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.
l)ciicre snmtr ă

Voarci cti nil

Auul dobin1irii

111. Bunuri mobile, a c ă ror valoare depăşeşte 3.000 de curo fiecare, şi bunuri imobile îustrăinate în
ultimele 12 Iuni
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Iv. Active finauciare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri deinvesti ţii, forme echivalente de economisire ş i 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 afiate în b ănci sau instituţii financiare din str ăinătate.
Institu ţia care administreaz ă
i adresa acesteia

TpuJ

Valuta Deschis în anui

o1d/va1oac la n

*categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anterioi-).
2. Plasamente, investiţii directe şi împruniuturi acordate, dac ă valoarea de pia ţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate.
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*categoriile indicate svnt: (!) 1icrtii de valoare deţinute (filluri de stat, certiicate, obligaiwii); (2)
acţizrni sau păl7i sociaie îii societăţi coinerciale; (3) îrnprumuluri acordate î.n nume personai.
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate clep ăşesc echivaientul 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 achiziţionate 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.
Crcciitor

Contractit în anul

Scadentla

Valoare

vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate fa ţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, orgauiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societ ăţi naţionale sau
institu ţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individual ă depăşeşte 500 dc euro*
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1 .2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se excepzeaz ă de la declarare cadourileşi trataliile uzvale priinite din partea n€delor de gradul Işi al 11-l.ea
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VIL Venituri aie declarantului şi ale meinbrilor s ă i de famiiie, reaiizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscai, cu modific ă rile şi completă rile ulterioare)
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăin ătate.
Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Sursa venitului:
nuineie, adresa

Cine a reaiizat venitui

Venitul anual
încasat.

1. Venituri din salarii
1.1. Titular
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3.1. Titular
3.2. Soţ/soţie
4. Venituri din investiii
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Sursa venitului:
Nume, adresa
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
Cine a realizat venitui

7.1. Titular

Serviciul prestat/obiectul
aenerator
de venit
b

Venitul anual
incasat
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7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
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Prezenta declara ţie constituie act public si r ăspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men ţionate.
Data completării

Semn ătura
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cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declara ţii, declar pe propria r ăspundere:

,

1.:,Asociat sati.fiCtionar la socită: ţi'OMi'ciăle,:cintiâfiii/societ ăti ită idn'We., inWhiţii de (•.reclit, thip'iiri de ,
mteres eCOnont ie. precuin si membru in asOcia ii, ftinda ţii sau alte organiza ti neguvernametitale:
Nr. de părţi
Valoarea total ă a
Unitatea
Calitatea deţinută
sociale sau
părţilor sociale
- denumirea şi adresade acţiuni
şi/sau a acţiunilor
1.1..—

,- --- _.—
-----------

C:_tlitttea de membru in orgatule de conducere, .tdminiStrare şi control ale societă tilor comereiale, :,tle
regiilor :.tutonome, ale companiilor/societittilor rkttiomile, alc institu ţiilor de credit. ,tle grupurilor de iittere
economic, ale asocia ţillor sau funckitiilor ori ale altor org:.tniza ţii tietivernamentale:
Unitatea
Calitatea de ţinută
Valoarea beneficiilor
- denumirea şi adresa2.1.-

--3. Calitatea de membru in cadred asocia ţiklot, firofesionale ş isau sindicale
3.1.-.

4. Calitatea de inembru Îil organele de conducere. :.uluninistrare si control, retribuile sau nerelribuite,

deOlin„te 111 cadrul parti4elor politicc.,
4.1

fuucţia deţinuUt şl tIcuuntirea partidulut

S. Contracte. inclusi ■ cele de asistenta jiteldie ă, consultanta juridica, consultan ţă si ciVile, obţinute ori aflate
In detulare in tiniptil exereit ării funcţ illor, mandatelor sau demnităţilor publice fifintate de la bugettil de
stat, lticUl şi din fondii
cu caPial de sţat sau turde Stattil este
..
. ' ri exte-t.ne ori ittclielate cu so'Ciet ăţi coţrtierciale
,.
.ae`ţioti ă r inajoritariminoritar:
5.1 Beneficiaruldecottract numele,
Instituţia
Procedurapfin
Tipul
Data
Durata
Valoatea
pmlumele/denumirea şiadresa
contractantă:
careafost
contracidui
incheietii
conttactului
totală a
1

,

denumiwa şi
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conIractukli

'incredinţat
contractIA
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Titular ...............

Prin rude de gradul I se 'inţelege p ărinţi pe linie ascendent ă şi copii pe linie descendent ă.
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I ob ţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar ă contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul Impreun ă cu soţul/soţia i rudele de gradul I de ţin mai puţin de
5% din capitalul social al societ ăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor.
I)

2)

Prezenta declaratie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mentionate.
Semnătura

Data completării
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