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cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie r ăspundere
•• i )detm• urm ătoarele:
că impreună cu famdm
CNP
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*1) Prin familie se inţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi in intreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări.
Adresa saa towl

Anul
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* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dac ă se afl ă în circuitul civil.
*2) La "Titular" se men ţionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor.

2. Clădiri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate alte ţări.
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* Categoriiie indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă de locuit; (3) casă de vacan ţă; (4) spa ţ ii comerciale/de
prodLic ţie.
*2) La Titular se men ţ ionează, în cazul bunurilor proprii, nume]e proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i 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
Natui a

Marca

Nr de bucăţi AnuI de faba icaţae

Modulklobândire

-7Z

7Z-

2. Bunuri sub form ă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de cult, colec ţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indifereiit dac ă ele se af1 ă sau nu pe teritoriul României
la momentul declar ării.
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111. Bunuri mobile, a c ăror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstr ăinate în
ultimele 12 luni
ti
instraui tt

l)ta
iztiiiiaiiiJ

crsoaii,

re s-i
-tiit& iat
ir

2

Fcrnii

Iv. Active financiare
•
l. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dac ă valoarea însumat ă a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele a1ate în b ănci sau instituţii financiare din străin ătate.
Institu ţia care administrea, ă
şi.adresaacesteia

Tpu1
.

Valuta lJeschis în anul
.. .

Sold/a1oate l ă zi
:•

*Categoriile indicate sunt: (1) cont cz€rent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investi ţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijîscal anterior).
2. Plasamente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de pia ţă însumată a tuturor
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate.
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*categoi iiie indicate sunt: (J) hâiiii de vaioare deţinule (litluri de stal, certijîcale. ohligaţiuzi; (2)
acjiuni sau părţi sociale în societăţi coinerciale; (3) îrnprurnwvri acordate în rnirne personai.
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3. Alte active produc ă toare de venituri nete, care însuinate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele atlate în str ăinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achiziţionate în sistem leasiug şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăinătate.

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societ ăţi naţionale sau
instituţii publice române şti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror vaioare individuală depăşeşte 500 de euro *
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Venituluiuil
iiivai ţ

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se excepleaz ă de la declarare cadouriie i irata
ţiile uzuale prirnite din partea rudelor de gradul Işi al 11-lea
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vII. Venituri ale declarautului ş i ale mernbrilor s ă i de familie, realizate în u1tiniui an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ă rile şi compiet ă rile ulterioare)
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate.
Line a realizat venitui
.••
1. Venilziri din salarii
1.1. Titular

.

;:.

.

;.:

•

•

Sursa venitului:
flUrn,.$dreSa

•

:

serviciulprestatiObiectul
.• generator dc veait

Venitul anual
•.incasat.

1.2. So ţ/soţie
1.3. Copii
2. Veniivri. diiî activit ţi independente
2.1.Titular

.

2.2. Soţ/soţie
3. Venitvri din cedareafolosiaţei bunurilor
3.1. Titular
3.2. Soţ/soţie
4. Venitvri din invesli ţii
4.1. Titular

•

•

•

•

•

4.2. Soţ/soţie
5 Venztuii dinpenzz
5.1. Titular
5.2. So ţ/soţie
6 Venztvi dzn activzt ăjz iteicôlc,
i

6.1. Titular
6.2. Sot/so ţie
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• • •

•

•

•

•

Sursa venitului:
Nume, adresa
7. Veniluri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular
Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/obiectul
crenerator
de venit
,,

Venitul anual
incasat
_

7.2. Soţ/soţie
7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
8.2. Soţ/soţie
8.3. Copii

Prezenta declaratie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mentionate.
Data completării
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cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaraţii, declar pe propria r ăspundere;
1. Asociatsau ,aeţionar la societăţi comerciale, coMpanii/societăţi naţionale; institutii de credit, grupuri de
interes economic, precum si membru tri asocia ti, fuida ii:sau alte organiza it neguvernamentale:
.

—

Unitatea
denumirea ş i adresa

.

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

Calitatea deţinută
—

V
- aloarea total ă a
părţilor sociale
ş i/sau a acţiunilor

1.1......

condUCere, tdministrare si control .1.1e societ ătilor comerciale. zle
de intere
reg,blor tutonome. ale comp:.iniilorImwiet ă tilor natiowde, ale institutiilor de ei edit.
economic ale isocritiilui iu fundatiilor ori ale 1.1tor organizatii neauvernanientale:
Unitatea
2. (alită tea xie membru itt organele ilc

—

Calitatea de ţinută

denumirea şi e - sa —

Valoarea beneficiilor

.

,

2.1

3. Calitatea
3 .1......

lc

, 4. t'llitatei ili
detinntu

membru în eadrul asociaţillor profesionale slisan sindicale

membru 111 oti2,ancle

ş i control retribune sau neretribune.

coadueere,

fune.tiA

i.de.a1111111"'CA

4. 1

5. Coutracte, irtelusiv eele de asistenta juridie ă , cousultantă juridiea, eonSUltaut ă si ci\- de, obtitutite ori illăte
In dertdare lu tiinpul exereit ă rii fune ţiikăr, mandătelor sau deMnităttlOr,< publiee fi:n ţate de la bugetul de
stat, local si diti fonduri externe ori tucheiate - cu Societăti comercbtle CU ›'Capital de sl-at sauunde stattil este
actiouar majoritarimino,riţar:,.
Valoarea
Data
Durata
Tipul
Instiluţia
Proceduraprin
5.1 Beneficiatul decontract nurnele,
totală a
oontractului
contractului
"incheietii
care a fost
prenurnele/denumiwa si acitesa
cceiractmta":
,

,

1

;

,

,

dernzr) .measi
adresa

îricredirlţat

031111WDIUi

wrffiractuk

ed~11

nular...............

Solţsekie...............

Rudedegradul Ipaletildarului
............
Societăţicomerciale/Persoan ăfizică
autorizaWAsociaţii familiale/Cabinete
individuale, cabineteasociate, societăţi
civileprofesionalesau sociffiţi civile
profesionale cur -' aspundere limitatâcare
desFaşoarăprofesia de avocat/(rganizaţii
neguvernamerrtale/Fundaţii/Asociaţii2)
1)Prin rude de gradul I se Inţelege p ă rinţi pe linie ascendentă ş i copii pe linie descendentă .
2)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 ac ţiuni la care declarantul impreun ă cu so ţul/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.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men ţionate.

Data completării
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