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cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie r ăspundere
că împreun ă cu familia l) detin următoarele:
-
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*1) Prin familie se inţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în intreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
I. Terenuri
N 0 TĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte fări.
kd re ,,i1
a)M.

.111 /011:1

(

:iie2,oria-

C0 LA---\)0/5A-

Anul

,dobândirii

Ş.,' o pr:.ILI ţ t

2...000

6,&:),141-

Cola-

pai te

Modul de
d o bâ ndire

(1 (2-

170-5'WHIÎ2c-

1 itollul
r

l■

507-(6:- 412_
r

* 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 in circuitul civil.
*2) La "Titular" se menţionează, 1n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul),
iar 1n cazul bunurilorIn coproprietate, cota-parte ş i nwnele coproprietarilor.
2. Clădiri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări.
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartanient; (2) cas ă de locuit; (3) casă de vacan ţă ; (4) spaţ ii cornerciale/de
prod ucţ ie.
*2) La Titular se rnen ţionează, în cazul bunurilorproprii, iiumele proprietarului (titularul, so ţul/soţ ia, 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 Iegii
Natura

JVlarca

Nr cle buc ţi

Anul de fabi ica ţie

fVlodul cle dobnc1ire
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2. Bunuri sub form ă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural 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
Ia momentul declarării.
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111. Bunuri mobile, a căror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 luni
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Iv. Active finauciare
1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire ş i investire,
inclusiv cardurile cle 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.
Institu ţia caic administre,

Tipul

Valua

Descliis în aiiul
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*categoi iile indicate sunt: (1) cont curent 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 anuluijiscal anterior).
2. Plasamente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dac ă 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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valoare deţinut (titluri de slat, ceriijicate, obiigaţiuiii); (2)
acliuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) îrnpruirnturi acordale înnwne personal.

Ri

3. AIte activc produc ă toare de veuituri nete, care îusurnate dcpăş esc echivalentul a 5.000 de euro pe

an:

Se vor declara inclusiv cele aflate în str ăinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem Ieasing 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.
Creclitor

Contractatîn anul

Scalent Ia

.

.

ValoaIe

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate fa ţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, 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 c ă ror valoare individual ă depăşeşte 500 de euro*
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Se exeepleaz ă de la deeiarare eadourileşi trataţ iile uztiale primite din partea rudeior de gradul 1 şi al 11-Iea.
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vII. Venituri ale deciarantuiui şi ale membrilor s ăi de fainilie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscai, cu modific ă rile şi completă riie ulterioare)

NOTĂ :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate.
Sursa venituiui
nule. adresa

Cne a realiLat eialtuI
....• •••
1. Venituridinsalarii
•
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•

Scivicjul prestat/Obiectul
gnerator dcvnt

1.1.Tituiar
1.2. Soţ/soţie
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2._ Venituri din activit ăţi indej,endente
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3_Venziui idincedareafoloszn ţez_bunuriloi

3.1.Titular
3.2.Soţ/soţie
4 Venituri dzn inveiI ţzl

4.1.Titular
4.2.Soţ/soţie
5____Venziui_idznpenszi
5. 1._Titu] ar
5.2. Soţ/soţie

6___Veniiurz__dniactn _110(1 agi_zcole
6.1Titular

•

•

6.2.Soţ/soţie
-
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Su rsa venitului:
Nume, adresa
7. Venituri din prenni şi din jocnri de noroc

Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/obiectul
oenerator
de venit
b

Venitul anual
incasat

7.1. Titular
7.2. Soţisoţie
7.3. Copii

,.---------------:

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
8.2. Soţ/sotie
8.3. Copii

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men ţionate.
Semn ătura

Data completării
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DECLARATIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
de
CNt5i UCIZ.
CNP

şTii-k-knco
la
, d9miciliul

e

, având func ţia

TECUel

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau ac ţionar la-societăţi comerciale, comPanii/SOciet ăţi naţionale, institn ţii de credit, grupfiri de
interes economic, precum şi mentbru in asOcia ţii, fundatii sanalte'organila ţii neouvernamentale:
Nr. de p ărţi
Valoarea total ă a
Unitatea
Calitatea deţinută
sociale
sau
părţilor sociale
— denumirea si adresa —
de acţiuni
si/sau a acţiunilor
1.1
---.
....

_

---.....

( alitatea de membru il 1 organele de conducere, adMiniktrare ş i control ale societatilOr comerclare, ale
regiilor i.utonome, ale e) nupiniilor/socieratilor na ţiornde, ale institu ţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asocia ţiilor sau fundaţillor ori alc aitoi urgariiza ţii neguvernamentale:
Unitatea
Calitatea deţinută
Valoarea beneficiilor
— denumirea si adresa —
2.1
..:

3. Calitatea de membru in cadrul asocia ţiilor profesionale şiisau sindicale
3.1......

4. Calitaten de ntembru in organele de condueere, administrare si control, retribuile sau neretribuite.
deţinutejn,eadro, pa4tidor,politice, func(iadetittuta si denumirewpar4i,daluipolitic
4.1

....Contracte, incluiSl ţ cele de 'asisten ţă juridica, consul ţaa ţa jaridIca, eol ţSaltan ţa si CiVrile, ob Mute ori aflaie :.
1n deralare 'in timţnă l exereiţării funcţiijOr, manClateIor Sau dentritt ăţilor`»Publice flilanţate de la bugetul de '
stat, fo'cal'si,din fOndirri externe ori inelieiatecrt.sOCiefa
„ „ i comerCiale' cir ,Capital de :,:tat san uude statul este‘
acţ ionar.traajoritaritnntoritar: ,
Tipul
Durala 1 Valoarm
5.1 Beneficiarul de contract:numele,
Instituţia
Pr oceduraprin
Data
contractului
totalăa
coffiactului
indleierii
umeleldenumirea si adresa
coritradantă:
care a fost
1

denumiyea ş;
adresa

Soţ/soţie ...

îneredinIpt
contractui

cont-actului

contractului I

......

Rude de gradul II) ale titularului
...
...
Societăţicomerciale/Persoarră fizică
autonzată/Asociaţiifamiliale/Cabinete
individuale, cabineteasociate, societăţi
civileptofesionale sau societăli civile
profesionale cu răspundere limitatăcare
desfăşoarăprosiadeavocat/Organiza ţii
neguvernamenta1e/Fundaţii/Asociaţii2)

—
,

Prin rude de gradul 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, aşa 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 deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societ ăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor.
I)

2)

Prezenta declara ţie constituie act public si r ăspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men ţionate.

Semn ătura

Data completării
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