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DECLARA ŢIE DE AVERE
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cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal pdvind falsul În dec!ar"aţii, declar pe propr'ie răspunderecă Împreună cu familial) deţin următoarele:
.....................................

* 1) Prin familie se Înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi ÎI~Întreţinerea acestora.

I. Runud imobile

1. Terenuri
NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări.
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I
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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 Gazu! b!.!!1!.!:-i!c;" proprii, numele proprietarului (tituiarul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2, C!ădir-i

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări.
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* Categoriile' indicate sunt: (l) apartament; (2).casă qe locuit: (~) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de.productie .

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

II. Bunuri mobile

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi"alte mijloace de transportcare sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi ac cult, colecţii de ana şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultun" naţional sau universal, a căror valoareÎnsumati: depăşeşte 5.000 de eum

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 d~ euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate Înuitimele 12 luni
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IV. Active financiare

\

NOTĂ:

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

\
\

1. Co-nturi şi depozite bancare, fondud .de investiţii, for'me echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurÎ!e de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor' acestora depăşeşte 5.000 de euro

*Categoriiie 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
aCI/mulare (se vor declara cele qferente anului jiscal anteriOl)..

2. Plasamente; investiţii directe şi împl'umutud acordate, dacă valoarea de piaţă Însumată a tutUl"Ol'acestora depăşeşte 5.000 de euro •

NOTĂ:

Se Vor declara i:Jdusiv i;;vestiţiile şi participariie I'n străinătate,
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*Categorii/e indicate sunt: (1) hârrii de ,'[{!oare de!iiÎiite (IiI/uri de star, CeNrjlcate, obliga/izmi): (2)
ac(i/flli sali păr(i sociale Îll socieră(i Comerciale: (3) Împi'iliiiiltllri acordare Îl/nume persona/.
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.3. Alte active producătoare ae venituri nete, care Însumate depăşesc ~chiva!e~tul a 5.00() de euro pe'. .

NOTĂ:

Se Vordeclara inclusiv cele aflate În străinătate.

an:

..... :: .
. .. . . . . . '" '" '" '" '" " " '" .
. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . '" : " .

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate În străinătate.

V, Datorii

Debite, ipoteci, garanţii emise În beneficiul unui terţ, bunud achiziţionate În sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5,000 de euro

I
Î

l'
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1.3. Copii

1.2. Soţ/soţie

1.1. Titular
\

*Se exceprea::ă de la declarare cado!!ri!e şi (I'atatiile ii::uale primire din parTea ruddor de gradu! 1 şi al Il-lea

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea 'de piaţă, din
partea unor pel'soane, organizaţii, societăţi comel'eiale, regii autonom~, companii/societăţi naţionale sau
institUţii publice r-omâneşti sau stl'ăine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
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NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

vn. Venituri ale deciarantului şi ale membri/oI" săi de familie, realizate În 'ultimul aiI fiscaf încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 57i/Z(I()3 piivind Codul fiscal, cu modificările şi completările uiterioare)
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1. Venituri din salarii
1.1. Titular

~ F I2.Jlrl.LJ !LuJ
1.2. Soţ/soţie

J5.1~.l~dL II 6;~ ti
1.3. Copii
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2. Venituri din activiiăJiÎlld~pendeJ;tl . ",.' .'.... /
~,-,---.2.1. Titu Iar

2.2. Soţ/soţie

3. Venituridin cedCll'eajoios/nfeibU/iw:i/())'-.:{ ..'2~ ••,'"....,
3.1. Titular " "". ' ",'

, " ---....:.::.. _...:c.
. .

3.2. Soţ/soţie
I
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4. Venituridin investiţii
14.1. TitL!lar
1

L
4.2. Soţ/soţie
i

5. Venituri din pe/Isii
5.1. Titular
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52. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular
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6.2. Soţ/soţie
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.Sursavenitului:
•;..Nrifue,.âd'fcia:

7. Venituri din premii şi dinjocuri de noroc.
7.]. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din altesurse
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi I'ăspund potrivit legii penale pentru illexactitatea saucaracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării
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