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cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
că Împreună cu familial) deţin următoarele:
.....................................

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi În Întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ:
Se var declara inclusiv cele aflate În alte ţări.

* Categoriile indicate SWlt:(1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri>;:travilane,dacă se află În circuitul civil.

*2) La "Titular" se menţionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
r În cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi nwnele coproprietarilor.

2. Clădiri

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări.
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* Categoriile indicate su~t: (1) ~pariament; (2) casă de locuit; (3) casă 'de ,vacanţă; (4) ~paţii comerciale/de
producţie. , . .

*2) La "Titular" se menţionează, În cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (tituIllilll, soţul/~oţia, 'copilul), .
.iar În cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte 'şi numele coproprietariIor. .. . . '.

,II. Bunuri mobile

, 1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, 'maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt SUpuse Înmatriculării, potrivit legii

- - --~'--------._---._-----~ ..__ .._--

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoareÎnsumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor menţiona toate bunurile aflate În proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul Românieia momentul declarării. ,

..",----
III. Bunuri mobHe, a căror valoare depăşeşte 3.aaO ae eum fiecare, şi bunuri [mobile ÎllStrăinate în .imele 12 hmi

Persoana către care s-a
înstrăinat

Natura bunului
înstrăinat
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1. Conturi şi d.epozite bancare, fonduri 'de investiţii, forme. echh'afente de ecollomisire şi investire,
iqcIusiv cardarile 'efecr~dit, dacă vâloarea Însumată a tuturor aCestora depăşeşte' 5.000 de eur'o

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate m bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează
<: şi adresa ac~steia ' " ,

------

"'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 anului ./iscal anteriOl).

2. Plasamente, investiţif dir'ecte şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă fnsumată a tuturortcestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările În străinătate.
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"'Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare definute (~"itluride stat, certificate, obligafiuni); (2)
uni sau părţi sociale În societiifi comerciale; (3) Împrumuturi acordate Îi?17c.777eperscilal.



. .. , .

. ~. Alte active' producătoare de venituri'nete, <;are Însumate depăş~sc echivalentul a 5,O()Q de' eura pe-------'-----------:=--- .
.~

an:
...................................................................
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Se vor declara inClusiv cele aflate În străinătate.

V. Datorii

Debite, ipoteci, garanţii emise În beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate În sistem Ieasing şi alte
asemenea bunuri, dacă vaIoarea Însumată a tuturor acestara depăşeşte 5.GOOde euro

JiO /0.

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate În străinătate:.

VI. Cadouri, servicii sau avantaje pr.imite gra.tuit sa.u subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organiZaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau
instituţii publice româneşti sau străine, indusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli,' altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare indhridua!ă depăşeşte soa de euro*

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii
-_.-._---

*Se exeeptează de la declarare eadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradull şi al jj-lea
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NOTĂ::
Se vot declara inclusiv veniturile p~ovenite din străinătate.

, . . . I .

VII. Venitui-iale decIarantului şi ale membrilor săi (fe familie, realiZate fn ultimul an figC2l închefaţ
(potrivit art: 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,.Cli modificăd!e şi complefărHe u!~erioa.r~)

'. . . . . . " ~
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1.1. Titular
IJ 0~:'Zt.xi..£L,:)eu:.. .fiTVil.)J<i;I?J!.,l,4.

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2.. 1!eiiiiiladini/ctl~itâţi'iridepel1dente
2.1. Titular '

2.2. Soţ/soţie

3.2. Soţ/soţie

4.,J7enituiidin'~n~esiijii\ .....
~.l. Titular

Ll. Soţ/soţie

2. Soţ/soţie

Venituri din activităţi agricole
1. Titular /

~.Soţ/soţie

5



•
. ,

.

Sursa venitului: . Serviciul j}restat/aoiectu! Venitul anualCine li realizat venitu!
'..Nume, adresa . .., generator de venit. Încasat7. Venituri din preniii.şi di!ljocuri de noroc

7.1. Titular

~'----.
~/7.2. Soţ/soţie

/
. ~7.3. Copii

--- :....---------8. VenituridÎllalte surse ..

......... ~ . . " .. ', ': .. . .... ': .
..... :' .. J .' '.' .< ....... ...... . .... ". '.' ", ..':.. :' .... . .... . ......8.1. Titular ~
.. ,["'0"

8.2. Soţ/soţie /
.'

/

.

8.3. Copii ,',+<; ?r.r i. ~I" /.1 .-:.-"
e;C3!.", I!r;,'L..-:..' -- ' lNV VIi V1:IZ tU'i)'...£JL1,ll . l..... . r --,[)E." i!~. £1 ~ C" 11;;1101; 7J..I .• ,.' , .• t,l. 'U'..> ,'{.

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

Semnătura
Data completării

.!.~;.Qf. ;~g/?:.; .
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