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cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspunderecă împreună cu familial) deţin următoarele:
.....................................

"* 1) Pr,in familie se înţelege, soţUlls.oţia şi copiii aflaţi În întreţinerea acestora.

1. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări.
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Modul de"
dobândire

* Categoriile indicate sunt: (l) ;lgriccl; (2) fCii'estici';(3) iniraviian; (4) iuciu de apă; (5) a't~ categorii de tei"cnuriextravilane, dacii se află în circuit!.!! civil.

*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.

2. Clădiri

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări.

Titularuj2)
Modul de
dobândire
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Adresa sau zona
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',' Cate'gorii!e, indicate sunt: (l) apar1ament; (2) ,casă 'de locuit; (3) casă de .vacanţă; (4) spaţii comerciale/de," producţie.

"2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele pi'oprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar îri cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi'numel~ coproprietarilor. '

II. Bunuri fiabile

1. Autovehicule/autoturisme, trlţctoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt Supuse ÎlImatriculării, potrivit legii
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2. Bunuri sub formă de mer:He 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 valoare
Îmmmată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor menţiona toate bunurile aflate În proprietate, ipdiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul Românieila [nomentul declarării. .
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III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de eum fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate Îll;ftimele 12 luni

Natura bunului
Înstrăinl!t

Data I
înstrăinării I

Persoana către care s-a
Înstrăina t

Forma
Înstdiină rii Valoarea I
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. IV. Active financiare

1. Contu~i.şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echi"va!ent~ de economisire şi investire,
inclusiv c.ardurile de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

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

Instituţia care administrează
, şi adresa acesteia
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*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 var declara cele q/erente anului}iscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă Îll.sumată a tuturoracestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se Vor declara inclusiv investiţiile şi pu~;cipiir;le În străinătatt:,

"Categoriile indicate sunt: (j) hârtii de '.ck.'c7."c ;:'e;ii:eftE((ithi;'f </e si,;;t. CQ",".i/lc::te, Dbiigc;i:..';:,); (.:.'/'
?C{izmisau părri sociaÎe În societă!i comerciale; (3) [mpl'iiiilLlÎuriacordate [n nume personal

.ţ;mitent titlU/societatea în care persoana este I
l' Număr" de titÎl!rii i '~ ~
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3. Alte active producătoare de v~nituri. nete, care Însumate depăşesc ec~ivalentul a 5.000 de "ura pe. ,an:
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Se VO{ declara inclusiv cele aflate În străinătate.

V. Datorii

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

NOTĂ:

Se vor declara:inclusiv pasivele financiare acumulate În străinătate.
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VI. Cadouri, serVICIIsau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoar~a de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, l'egii autonome, companii/societăţi naţionale sali
instituţii publice româneşti sau străine, ine/usiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
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Cine a realizat venitul Sursa venitului: Sel':viciidprestat/Obiedul Venitul anualnumele, adresa ...:.. generator de venit .
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NOTĂ:

Se Vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

VII. Venituri ale dedarantuEui şi ale membrilor .săi d~ familie, realizate În ultimul an fiscal. Încheiat
(potrivit art: 41 din Legea ar. 57f!2003'privind Codul fiscal,.cu modificările şi comp!etările ulterioare)
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Venitul anual
incasat

Serviciul prestat/Obiectul
-.Kenerator de venit

I
I

/
/

r
.1
/
L-

Sursa venitului:
numele, adresa
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Cine a realizat venHul

1. Venituri din salarii

1.1. Titular (~~~\''''''~''',

Sv\~~~6"~)
1.2. Soţ/soţie C\'f''l"~-()c:,'Ce'.",

3.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedareajolosinţei bunurilor
3.1. Titular

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie
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5. Venituri din pensii
5.1. Titular

I '5.2. Soţ/soţie
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>. Venituri din activită/i agricole
,1. Tit" loc

.2. Sc~""sc-ţi.:-
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Sursa \'enittilui: IServiciul prestatlobiectul Venitul anual
Cine a 'rea!iz~t venitul

Nume, adresa . -'-'generator de venit Încasati VenitUl:idin pre;nii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular

---o'
!

-/7.2. Soţ/soţie .1
/
!

7.3. Copii /
I
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8. Venituri din alte surse
8.1. Titular ------- .

"L8.2. Soţ/spţie L
i8.3. Copii I

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

Data completării
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