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.

cunoscâijd prevcderile art. 326 din Codul pcual privind falsul în deelara ţii, dcclar pe propric r ăspiinclere
că împreun ă Cu familia» (lcţin urm ătoarele:
I) Priit farnilic se înţdege soţul/soţia şi ccpiit afla ţi în întrcţincrca accstora.
I. Bunuri imobilc
1. Tercnuri

NOT Ă :
Sc vor dcclara incki şiv ccic aflate în alte ţări.
•

dohfindirii

* Calegoriile indicatc sunt:

1

af

()

agricol; (2) foresticr; (3) intravilan; (4) liiciu ( i c apă; (5) alte ca(cgorii dc terenuri
cxtravflane, dav ă sc află ?n circuitul civil.
*2) La Tiw(ar se menţioneazi în cazul hunuri(or proprii, nurnek proprictarului (titularul, so ţui/soţia. copilul),
iar în cazul hunurilor în coproprietate, cota-partc şi numek copropricarilor.

2. Clădiri
NOTÂ
Sc v()r dcclara incltisiv cc(c atlate în alte ţ ri.

Categonr
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartamenL (2) casr de locuit; (3) cas ă de vacanjă ; (4) spa(ii comercialode
produc(ic.
*2) La'7itular" se menlioncaz ă, în carul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţuL••solia, cnpilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-partc şi numcic coproprietarilor.
11. Bunuri mobile
I. Autuvehicule/aututurisme, tractoare, ma şini agricule, şalupe, iabturi şi alte mijioace de transport
care sunt supuse îumatricul ării, potrivit lcgii
Nafura :

UT,3îu?'1.W

1& f

Modu[ de dobâttire. •

Nr. de bucă;t Anal de fabricajte

biaeca .,

s9/t5t?

//

2. Bunuri sub form ă de metale prckioase, bijuterii, obicctc de art ă şi de cult, coleclii de artă şi
numismatică , obiecte care fac parte din patrinioniul cultural natiunal sau universal, a c ă ror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOT Ă :
Sc vor mcnliona toate bunurilc aflate în proprictatc, indil'crent dac ă ele se află sau nu pe teritoriul Rum ăniei

la momentul declarării.
1)escrieresuntarăt .

Anut clobândirii

'l'aioărea esfimată

•----•----------------•-•----
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III. Bunuri mobile, a căror valoare dep ăşeşte 3.000 de curn ficcare, ş i bunuri imobile înstră inate în
uttimcic 121uni

Naturs buuatui
ilstt:ăitiat

1—

..' Data .
tltstrăinăirii

-- ---

PcrŞoana căEre care s-a
4nstrăinat

~

2

Forma
însirztin ării!

•

VaIoarea

__r---

~

W. Acivc finaneiare
1. Conturi şi dcpozite baiicare. fondurj dc investiţii, forme echivatcnte dc ecoomi.sire şi invcstirc,
inclusiv cardurile de credit, dacà valoarca însumat ă * tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
N()T Ă :
Se vor dccara inclusiv ccic atlatc în bănci sau institu ţii fnaniare din str ăinta1c.
Instttu ţia care adminitreză
ş adiesa acc$tca

J

Tipul

Valuta

Dcs Ţus îi anul

SoIdIiaorc Lt zr

*Cage oopjj/e indicajc .,azt: (/) con( cwetzt scziz (chiva/enk (ipzcl((sir card); (2) depo::t bancar SOZ(
«ciiiraknte; (3) jmduri de invessiji/ saii cchiia/en/c, inc/usiv /n(/uii privaw de pcm,ii $ciu a/$c sLsk?,ie cu
acumukrc (sc vo,- ckckzra ce/e ieèrenti , anu/iii sc-a1 an[c;ior).

2. flasamente, invcsti ţii directe şi împrumuturi acordatc. dac ă vak;area de pia ţă însumată a tuturor
acestora de$ şeştc 5.000 dc curo
NOT Ă :
Se vor dcclara incusiv investi ţiik şi prLicipărilc în străinălate.
,tniten tit[/so etatetîtcrc persoaa cst
acţwnar sau asocî4t/benefclar dcîmpruniut

NumarJehtIurjJ
• ;: :
V1oarea
__________ cota de parttc,parc ____

•

_

-

__

*c:a(egorjije indicalc sunf: (1) hnii de rakmrc ck(i;iute (iiilmi de s ţai, cerii/icaie, ohiigajizmi); (2)
ac(izrni sauperţi sociuk )i soeie/ă(i cwnerciaic: (3) îinpzurnzduri acordal(, în nume psonat

3

3. AIte active prodtic ă toarc dc venituri nete, care însumatc dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:

NOTÂ:
Sc vor dcclara inclusiv celc allatc in str ăinătate.
V. Datorii
Dcbitc, ipotcci, garan ţii emisc în bcneficiul unui ter ţ, bunuri achiziţionate tn sistem kasing şi ake
asemenea hunuri, dae ă valoarea însurnat ă a tuturor aeestora dep ăşeştc 5,000 de euro
NOTÂ:
Se vor dcc)ara inclusiv pasivcic financiare actirntilatc în str ăinătatc.
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•:: creior

•

.

Tcocsînnuj

.

VL Cadouri, senricii sau avantaje primitc gratuit sau suhvcn ţionate fa ţă de valoarca de pia ţă , din
partea unor persoanc, organiza(ii, societ ăţi comerciale, regii autonome q companiitocietă ti na ţionale sau
instituii publice romne şti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, dccontă ri de cheltuieli, altelc dcct
ccle ale anajatonilui, a c ă ror valoarc individual ă (lepăŞCŞte 500 de euro*
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a raUzat vnîtul

C
.

.

.

•.

.
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Sursa venitului
numelc, adresa

Sichil
en
pi-estat/Obicctul
encrator de venit

:

•

iI•
Venitul
încsat .••

1.1. Titular

1::::c__________

excQpWaz ă de la declarare cadottri/eşi Irala(ii/e u:ua!eprirnile dinparka rudclor de gradzz/ Işi al J]-ktz

4

VH. Venituri ale deelarantuiui ş i ale membriior si de familje, reaiizate în uhimul an fical îicbejat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 priviud Codul fiscal, cu modific ările şi completările ulterioare)
NOj;
Se vor declara ncJusiv cniturflc provente dn sr ăină ate.

SvSiîui:.
.
rOhect
Cine
1Se1
_____________________________________________
....................................................-.
irrm.1
.n+.
1. Venimrj din salapii
L1. Ftular
.

ey,

1.2. Soso ţ e
l.3.Copii
2. Venilz4rri c11z aciivir ăţi indcpcn&rue
2. 1. litijlaî
2.2. So ţ/soţie
3. Venitztrj din ccdarcafoJosin ţcj b2nz4rri1or
3. ] . Tindar
3.2. So ţ soie
4. eituri din investiţii
4.1. Titular
4.2. So ţ soţie
5. Veniiuri din pensii
5.1. Titular

L4W

5.2. Soţ!soţi

V/VO

6. t€t4 din activirăli agricol
6.1. Tituiar
6.2. So ţ soţic

(#••

l

4 W

• : •

Cine a reaUzat venitul
.

•. .:.

•

Sursa vcnituui:
Nurne, adresa

SenuLprestat/ohiectu .Vituianui
încasat
geiierator de venit
:

::

7 flmioi diiz jnci;zii şi c(injocuri de noroc
7.1. Titular
7.2. So ţ soţie
7.3. Copii
S. Vcniiuri din alie surse
8.1. Titular

VtV2

________

&i,Wt

8..
8.3. Copii

Prezenta (leclara ţie contituie 2ct public i ră pund patrMt Iegii penalc pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al aatelor men ţionate.
Data compIetrii

emn ătur
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DECLARATIEDE 1N1ERESE

cc.

ANEXANr.2

,v

(LL avsad functia de

ŞubnatUSubeş nqta
CNP
dii Codul penai privind taliil in dcciaraw,

Jomicuat in .........
propria raspunuc.

tunoscaijd prevederiie art. 92

11.

Asociat sau aclionar la societati comerciale, companii/societati nationale, institutii de cred;t, grupuri dt interes
economic, precum si membru in asociatii, fundatti sau alte organizatii neguvernamentale:

Unitatea- denumirea si adresa

I

,

Nr. de pafli Valoarea totala a
sociale sau partilor sociale siisau a
de actiuni
actjuoilor

Calitatea detinuta

-

.

-

-

-

2. Calitatea dc rnembru in organele dc conducere, administrare si control ale societatilor comerciale, ale regtilor
au*onome, ale companiilor/socictatilor nationalc, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes econornic, alc
asociatiilor sau tuudatiilor ori ale altor organizatii neguveruamentale:
valoarea

- denumirea si adresa -

detinuta

l• Caljtatea de meinbru io organele de conducere, adiainistrare si control, rctribuite sau aeretribuite, defmutc in
cad ral partidclor politice, flioctia detinuta si denumirea partidului pofltic:

J

5. Cnntractc, indusiv celc de asistenta juridica, coosultanta si dvile, obtinute sau aflate in dcrulare in timpul
exercitarii tunctiilor, mandatelor sau dcmaitatilor publice f.naotate de la bugetul de stat 1 Iocal si din fondori extcroe
ori incbeiatc cu soeietati comerciale cu capital dc stat sau uude stacul estt actiooar maioritar/minoritar;
Procedura
iustitutla
pnn care a
Data
•
Valoarca
5.1 Beiicfidarul de contract:
contractanta:
Tipul
Durata
fost
incbeierii
totala a
nuinele, prenume!c/deoumirea si adresa denutnirea
contractului
contractului
iocredintat
contractului
contractuluil
sl adresa

....-

Titular
Sot/sotie

.-

Rudc de gradul 1) aie titularului
Societati comerclalc/Persoana fizica
autorizata/ Asoeiati familiale/Cabinete
individuale, cabiQete asoclate, societati
civite profesiwtale sau societah civile
profesionalc cu raspundere liinitata care
desfasoara profesia de
avocatlOrgaoi7.stii
neguvernamentaleundatWAsociaW
IJ

Prin rude de grndul I se inteiege pnrtiiei pe llaEe ascendents sf eopli pe lioie descendents.
Se vor declarn numele, denumires sl adresa bener.clarijlul de conlilct uode, pria calitatea detinutn, titujaruj. sotuiisotia si rudcle de gradul I ohiln
Conracte, asa cum sunt dcfiolie la pct. S. Nu se dcclara conlractelesoclet9llor comerclale pe aciunl la care dcclaraatul tmpreun ă cusoCu1/SOO
Cl rudcie de gradul 1 deln mai pu9ln de 5 % din capitslul sociai alsocietlCll, iMlfervnt de modul dc dobdise al acciunilor.
Prezenta declaratie constituic act public sl raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incoinplct
aJ datelor mentionate.
Data com lea il
şji

Semnaturs

