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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) Prin familie se Înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi În Întreţinerea acestora.
r. Bunuri iIilobile

1. Terenuri
NOTĂ:

Se Vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări ..
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* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuriextravilane, dacă se află În circuitul civil.

*2) La "Titular" se menţionează, În cazul bunurjjor proprii, numele proprietarului (titularul, sopJilsoria, copilul),
iar În cazui bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

NOTĂ:
Se Vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări.

Modul de .
dobândire
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă qe locuit; (3) cqsă de vac~nţă; (4) sp~ţii. comerciale/deproducţie. . . .

':2) Li "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copi'luI),
.iar îh cazul bui1Urilorîn coproprietate, cota-parte şi numele coproprietariloL

fI:Bunuri mobile

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şaIure, iahtud şi alte mijloace de transportcare SEInt S~pITse înmatricuIării, potrivit legii

% t:' if/! aiI;- Ar!
p.{j n, rif flI' l-Î~/

. 'l"KIf-. : i?!)(2,

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 valoareÎnsu mată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

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

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi Imnuri imobile înstrăinate În. !ltime!e 12 IUlIi

Natura Enmului Data' Persoana către care s-a Forma
Valoarea

Înstrăinat înstdHnării Înstrăinat Înstrăinării'-
I I

I-.L ,
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IV. Active fin:arrci8xe

NOTĂ:

Se Vordeclara inclusiv cele aflate În bănci' sau instituţii financiare difl străinătate.

1. Conturi- şi d~pozit~ bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv ~arduri!e-de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

Instituţia care administrează' ..
. . i ~dresaacesteîa . ..

ţ,( CI

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fOnduri de investi fii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aftrente anului fiscal anterior).

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

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările În străinătate.

"Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni);- (2)
'cţiuni sau părţi sociale În societăţi comerciale: (3) Îl17prU!171!turiacordate Îl1l1umepersonal.
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an:

.
3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate qepăşesc echivalentul a. 5.000 de euro pe "

.................... , ,' , '" ",'" '" , , '" ,

..., ", ".' , ',' . , : , , , , ..
.............................................. . ., , .. , , .NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii

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

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivelefinanciare acumulate în străi~ătate.

VI. Cadouri, senricii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă ile valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi, comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionaie sau
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontă,ri de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

"Se exeeptează de la declarare eadourile şi trata/iile uzuale primite din partea rudelor de gradull şi alll-lea



NOTĂ:

Se' vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

VII. Venituri ale dec!arantu!ui şi a.le membrilor s.ăide familie, realizate Îl! ultimul an fisca'! încheiaţ
(potrivit art. 41 din ~egea nr. 57112(J(J3 privin~ Coaul fisca!, cu modificările şfcompletările ulterioare) ,

Cine a realiiat venitul
--'- -'- "

1. Venituri din salarii
l. .Sursa venitului: .' Serviciul prestat/Ob~ectllIJve~itu"l anual

numeIe,adresa--,- ~ ".~neratordeveDlt ". IDcasat.

1.1. Titular

.
L2.Soţ/soţie J~'6.t/1-e'- IIt:..frlif: cJL O CO{2/i- l/q/J,c/':' {J~.ffJd? lrrAIj'l?t/ N< f13
1.3. Copii

2. Venituri din dctivităţiindependente
2.1. Titular M a .. .

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea jolosinţeibunurilor
3.1. Titular l.Jtl

.

..
.

.

. .

3.2. Sciţ/soţie

4. Venituri din investiţii.

4.1. Titular /y' {fi
l
4.2. Soţ/soţie

.

. .
. ....

I
.

' ..

5. Venituri din pensii

5.1. Titular Jjil
,

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular i / ".

1" ••/ I p

6.2. Soţ/soţie /l i::

i



< .'

Cine a ~ea!izat veniţul ' ' Sursa venitului; Servil;hI! prestat/obiectu! Venitul an ilai
Nume, adresa . .

"încasat.

,
. j;enerator de venrt .

7. Ţ)Tr::llituridin .premii şi dinjocui-i de noroc ,

7.1. Titular biL,
- "

7.2. Soţ/soţie Ir f.
,1'1 fi~- ....,

7.3. Copii l-lu
8. Venituri din alte surse

,8.1. Titular AU!'
f -.

8.2. Soţ/soţie Jj '.'. (;1',
8.3. Copii ArI.{'

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

Data completării

...I~...ef.?l!.ll
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