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cunoscând pl'evederile art. 292 d/l) Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere
că Împl'eună cu familial) deţin următoarele:
.....................................

"J) Prin familie se Înţelege soţul/soţia şi ~opijj aflaţi În Întreţinerea acestora.

1. Bunuri imobile

1. Teren liri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări,

. I
Allul •

o
Cota- Modul de 1)
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* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) aite categorii de terenuri
exjrnvilane, dacă se află 1:1circuitul civiL

"2) La "Tinda!''' se n~enţicne:lzii, În cazu: bunurilur proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar În cazul bUllurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
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NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări,
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" 'Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuir; (3) casă de vacanţă;. (4) spaţii comerciale/de
producţie.

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

.II Bunuri mobile

1. Autovchicule/autoturisme, tr'actoarc, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de tr'ansport
care sunt supuse ÎlImatriculăl'ii, potrivit legii

Natura Marca NI'. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire
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2. Bunuri sub formă de metale IJr'eţioasc, bijuterii, obiecte de arii! şi de cuii, colecţii de altă şi
n umismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
Însumată depăşeşte 5.000 de eum

NOTĂ.:'

Se vor menţiona toate bunurile aflate În proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României
la momentul dec,1arării. .
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III. BUlluri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de eum fiecare, şi DUlluri Îmobile Înstrăinate ÎnuEtir11e!e 12 luni

Natura bunului
înstrăina t

Data Persoana către e2!'e s-a
fnstrăinării I Înstrăina t
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FGITilâ

rnstrăinării Valoarea
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IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bal;care, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investil'e,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se l'or declara inclusiv cele aflate În bănc'j sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează
Tipul* Valuta Deschis În anul Sold/valoare la zişi ad resa acesteia
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"Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investi/ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare, (se vor declara cele aferente anului fiscal anteriOl) .

2. Plasamente, investiţii dir'ecte şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă Însumată a tuturOl'acestora. depăşeşte 5.000 de euro .

NOTĂ:

Se Val' dec!ul"â incILisiv investiţiile si participări le în străinătate .

Emitent titlulsocietatea În care persoana este .

Nl1măi' detitluril .

acţionar sau asociat/beneficial' de împrumut Tipul*
cota departicipare Valoarea totală la zi
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':'Caregoriile indicCite S1l.'7t: (1) hârtii de valoare ae[lI7l1!e (titluri de stai. certificare obliga{iuni): 12/
ac{iuni s'aupăr{i sociale În societări cOllierciale: (3) Împmli!!!!i!l'iacordate În iii/ine persona!.
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an:
3. Alte active producătoare de venituri nete, cal:e Însumate depăşesc echiv~!entul a 5.000 de eUl'o pe

~7 ...................................i .
NOTĂ:/ . .
Se vor declara in~lusiv cele aflate În străinătate.

V. Datorii

Debite, ipoteci, garanţii emise În beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate În sistem leasing şi alte
asemellea bUIIUd, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasive1e financiare acumulate În străinătate.

Creditor

)

/

VI. Cadouri, sen'icii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unOI" pcrsoall~, ol'ganizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, com!janii/societăţi !laţion.ale sau
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Serviciul DI'cstllt/Ohi"rtn I
C1 _, _ .,....
",lB-,sa vcnlfUIUI'I (~ine -a reaHza! ve.nituI . - ._--'---- •••...•.•.••.•.•..-:"ALu.at

numele, adresa
•

"ellerator devenit - Încasat
1.1. Titular ~. - )

I
/',

I1.2. Soţ/soţie ,/
!

1.3. Copii ./ I

"'Seexcep!ea::âdl' la declarare cadolirile şi tratariile u::ualeprimite din partea rudelor de gradul Jşi allJ.lea
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VIr. Venituri ale declanllltului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an fiseal Încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cl\ modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul an ual
numele, adresa 2enerator de venit Încasat1. Venituri din salarii

1.]. Titular

£~'SE~')"f-. ,f.>c-J .2. Soţ/soţie

il r() 7q()J~' •~ ,1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente /'
"

2.1. Titular
"

2.2. Soţ/soţie /
/

I3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3. J. Titular

3.2. Soţ/soţie /,/'
r

,

4. Venituri din investitii
I,

14 I T't bL.:-.:-' ~!~LL_r I

,/"

4.2. Soţ/soţie //

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

I I/, ') £r.l __.:._'.~. u~n')u~Je
/

..-

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular I

I !62. Soţ/soţie ,
!
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Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/obiţctul Venitul anual
Nume, adresa o-enerato.r de venit Încasat

7. Vel?iluri din premii şi din jocuri de nOl:OC
7.1. Titular

/
7.2. Soţ/soţie //~
7.3. Copii /

/
/1

.-/

8. Venituri din alte surse
. 8.1. Titular

. 8.2. Soţ/soţie .
fi fi8.3. Copii At/rJi ' (()r!l R'. rr{)r/P ",1 (i ... v

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

1

Data completării
../2 ./)5'. '2/)( 5

..............................
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