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I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona

ategoria*

Anul
.. Supraiata Cota-parte
dobandirii

.
dobandire

Titularul

2co
1iL

* Categoriile inclicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de
terenuri extravilane, claca se afta in circuitul civil.
2. Cladiri
NOTA:

Se vor declara inclusiv cele aftate in alte tari.
dresa sau zona

Categoria*

tir

Anul
•

dobandirii

Suprafata Cota-parte

Modul de

dohandire

Tita12

D

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă de locuit; (3) cas ă de vacanţă;
(4) spatii comerciale/de productie.
1)Prin familie se înţelege soţul/soţia i copiii af1aţi în intreţinerea acestora.
2)La ,,Titular se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia,
copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cotaparte si numele coproprietarilor.

1

[. Bunuri mobile
1.Autovehicule!autoturisrne, tractoare, maini agricole, salu7e, iahturi
sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii
Nr. de bucat.

Marca

atura
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si alte rnijloace de transport care

.

•

A

___
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Modul de
dobandire

Anul de
rabricaţie

2.Bunuri sub form ă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă si de cult, colecţii cle artă i
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a c ăror valoare
însumată depă ete 5.000 de euro.
NOTA:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă ele se află sau nu pe teritoriul
Romniei la momentul declar ării.
Descrieresumar ă

Anul dobândirii

111. Bunuri mobile, a căror valoare depaseste 3.000 de euro fiecare,
ultimele 12 luni
Natura bunului
instrainat

,
..
ata instraina rii

Valoareaestimată

si bunuri imobile înstrăinate în

Persoana către care Forma instrainarii••
,

s-a instrainat

v

aloarea

IV. Active financîare
1. Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire,
inclusiv cardurile de credit, daca valoarea iînsumat ă a tuturor acestora dep ă ete 5 .000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau institutii financiare din strainatate
Instituţia care administreaz ă si adresa
nLl1*
VaIîita [Deschis înl Sold!valoare la zi
acesteia
anul

J

?

* Categoriile indicate sunt:
(1)cont curent sau echivalente (inciusiv card);
(2)depozit bancar sau echivalente;
(3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme
(se vor declara ce1e afeiente anului fiscal anterior).

Cu

acurnulare

2. Piasame:nte, investi ţii directe si împrumuturi acordate, dac ă valoarea de pia ţă însurnată a tuturor
acestora dep ă ete 5.000 de euro
NOTA:
.
Sevordecara inclusivinvesti ţiile si patticipărie tn străinatate.

* Categori.ile indicate sunt: (1) hartii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2)
actiuni sau parti sociale•in societati comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.
3. Alte active produc ătoare de venituri nete, care însumate dep ă esc echivalentul a 5.000 de euro pe an:
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele afiate în str ăinatate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ţ.ii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achizitionate în sistern leasing
asemenea bunuri, dac ă valoarea însumat ă a tuturor acestora dep ă ete 5.000 de euro

si

alte

VL Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă de valoarea de pia ţă din partea
unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, compani.i/societati na ţionale sau
instituţ ii publice românesti sau str ăine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele
decât cele ale angajatorului. a c ăror valoare individual ă depăşete 500 de euro *

.
Cine a realizat verutul

Sursa venitului: numele,
adresa

_____________________ _____________________

. Serviciul
prestat/Obiectul
generator de venit

.
Verutul anual incasat

.

1.1.Titular

.

1.2. Sot/sotie

El:
.-3'1. Copii
____

.

* Se excepteaz ă de la declarare cadourile
IL-lea.
.

si trataţiiie uzuale prirnite din partea rudelor de gradul I si al

VII. Venituri ale declaiantului si ale membrilor s ăi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codui fiscal, cu modific ările si completă.rile ulterioare)
NOTA:
Se vor deciara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate,

Cine a realizat venitul

-¶
Sursa venitului: numele,
adresa

1.Venituri din salarii
1.1.Titular
•

,

Serviciul
prestat!Obiectul
generatorde venit

Venitul anual încasat

LT

1.3.Copii
2. Venituridin activitati independente
2.1.Titular
2.2. Sot/sotie

Cine a realizat venitul

Serviciul
1sursa venitului: numele,
prestat/Obiectul
adresa
generator de venit

V enitul anual incasat

3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor
Titular
3.2. Sot/sotie
Venituridininvestjtii
i.UI1J

4.2.
5. Venituri din pensii
5.1.Tituar
5.2. Sotj/sotie

6. Venituridinactivitatiagrico1e
6.1. Titular
IL

.

/.2. Soc,soe

8. Venituri din alte surs

L

8.2.

Cie

_

83. Copîi

Prezenta declara ţ ie constituie act public i răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men ţionate.

Lata cornplet ării

Semnătura
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J
cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind
falsul
in declara ţii, declar pe propria răspundere:

1.Asociat sau actionar la societati comerciale, companii!societati nationale, institutii de credit, grupuri de interes economic,
precum si mernbru in asociatii, fundatri sau alte oranizatii neuvernamentaie:
rnitatea - denumirea sî adresa -ICalitatea detinuta

Nr. de parti lVa1oarea totala a partilor social(
sociale sau
si!sau a actiunilor
ide actiuni

2. Calitatea de membru in organele de conducere, admin.istrare si coritrol ale societatilor comerciale, ale regiilor autonome, ale
companiilor!societatilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes econom ic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori
ale altor organizatii neguvernamentale:
Va1oarea
nitatea denumirea si adresa Calitatea detinuta
Ibeneficiilor
_1itatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale si!sau sindicale:
.1
• Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite, detinute i.n cadrul partidelor
olitice, functia detinuta si denumirea partidului politic:
.1..

5. Contracte, inclusiv cele de asistentajuridica, consultantajuridica, consultanta si civile, obtinute ori aflate in derulare in timpul
exercitarii functiilor, maridatelor sau demnitatilor publice finantate de la bugetul de stat, local si din fonduri externe ori incheiate
cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este actionar majoritar!minoritar:

rsti utia

1

Procedura prin
contractanta: care a fost
TipuI
numele, prenumele! denumirea si de
numirea si incredintat
contractului
adresa
adresa
Icontractul
ar ......
.__
Ş sotie
lRude de gradul 1 1) ale titularului
5.1. Benefîciarul de contract:

1

Data incheierii jDurata
contractului
contractului

Ivaloarea total;
a contractului

Societati comerciale!Persoana
fÎzica autorizata!Asociatii
familiale!Cabinete individuale,
cabinete asociate, societati civile
profesionale sau societati civile
profesionale cu raspundere
ltmitata care desfasoara profesia
de avocat/Organizatii
neguvernamentaletFundatiil
e1eparinti pe linie ascendenta si copii pe linie descendenta.
)Prin rudedegradui I
Se vor declara nurnele, denumirea si adresa benefÎciarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul, sotubsotia si rudele
de gradul I obtin orrtracte, asacuin sunt defmitela pet. 5. Nu se declara contractele ocietati1oicornerciaie pe actiuni 1a care
declarantul impreuna cu sotul!sotia si rudele de gradul I detin rnai putin de 5% din capitalul social aI societatii, indiferent de modul
de dobandire a actiunilor.
1

2)

Prezenta declaratie constituie act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor

mentionate.
Data cornplet ării

Semnatura

