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cunoscnd prvederile art. 326 din CodW penal privind falsul în dcclaraţii, dcclar pc proprie răspundere
că împreună cu famiIia deţin următorelc:
*j) ?tin ramlieseî;iţclee soţu!/soţia şi copiii aflaţi în întreţincrea accstora.
X. Bunuri imobile
I. Terenuri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adreasau
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Categoriile iniicatc sunt: (J) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) lucitt dc apă ; (5) aitc categrii dc tercnuri
cxtravih*nc, dacă se află tn circuiwl civij.
*2) La Titu)ar se nienţionca ă, în cazul hunurilor proprii, iitiiiicic proprietarutui (titulanLl, soţui/soţia, copi!uI),
iar în cazul bitiltirilor în coproprietatc, cota-parteşi numelc coproprictarilor.
2. Clădiri
NOT Ă :
Se vor dcclara inclusiv celc aflate în alie ţ ri.
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__________

* Categoriile indicate sunt: (I) apartarnent; (2) cas ă de locuit; (3) casă de vacanţă ; (4) spaţii comerciale/de
producţie.
*2 La TitLllar SC menionează , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularuL so ţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunuri lor în coproprietate, cola-partc şi numele coproprietari tor.
11. Bunuri mobile
1. Autovehiculc/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloate de transport
carc sunt supuse înmatricul ă rii, potrivit lcgii
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2. Bunuri sub form ă de metale pre ţioase, bijuterii, obiectc de art ă ş i (le CUIt, colecfli de art ă şi
numismatică, obiecte carc fac partc din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a c ăror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor mcnţiona toate bunurilc aflate îri proprietate, indiferent dac ă cic se află sau nu pe teritoriul Roniânici
la momentul declarării.
Descnee surn.r ă

Iorca etm4t

AnuI dobndzi n

IH. Bunuri mobile, a c ăror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, ş i bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 luni
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IV. Actjve financiarc
1. Conturi şi depozite baacare, fonduri de investiţii, for,ne echivalente de economisire şi iflvetire,
inclusiv cardurile de eredit daeă valoarca însurnată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflatc în h ăni sau instiluţii fnanciare din stràinàLate.
Institti ţi* care

TiptI

•

valuta Dechisîaan

Sold/vatoare Ia zi

—

*calegorii!e indjca/c sunl: (i) coit curenr sau ec/,ivalcnle (inchisiv card): (2) depo:it bw,car sau
ecbiia/enic; (3) /bndmi cIe invesii(ii scm eclzivale ţ,ţe. inclusiv fondnri jrivalc dc pensii saii cilit sisie,m? CI(
acmnulare (se vor dec!ara ceie q/rcnw crnuluijscai cz,,wrior.
2. flasamente, investi ţ ii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă îusumati a tuturor
acestora depăşeş te 5.000 de euro
N()T Ă :
Sc vor dcclara indusiv investi ţiile şi participărik în străinătatc.
Eiuitent tiItiJsoictatea îz.car persnaete..
actionr sauasocat/beucfiar de impruniut

Numre titiuri/ • Vah,arca totalà
:. •_.
.•
. eota de paiepan

*catego rii!e indkcic szmt: (J) hcbiii k vuioare de(inzstc (titisri c/c slat, ccrtijkatc. QZiigagiuni): (2.)
acţiuni Scm p ărji soriaie in socitttăţ i cornerc-ia/c; (3) înipnmmlmi acordatc in nwncpersonczi.

El

3. AItc active produc ă toarc de venituri netc, care însumate dep ăş esc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:

N()T Ă :
.
Se vot declara inclusiv ccle ajate în str ăinătate.
V. Datorii
Debitc, ipoteci, garan ţii emise în bcnerieiul unui tcr ţ, bunuri achiziţionste în sistem Ieasing şi alte
ascrnenea bunuri, dac ă valoarea însuinată a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de curo
NOl Ă:
Sc vor dec!ara inclusiv pasivcic fînanciarc acumulate în str ăiiiătate.
Contnctatîn arnil

Crchtor

Scadent Ja -

Vaoare

V1. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit ăau subvcn ţionatc fa ţă de valoarca de pia ţă, din
pai-tea unor persoane, orgauiza ţii, societăţi comcrciale, regii autonome, conipanii/societ ăţi na ţionak sau
instituţii publice româneşti sau străinc, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontă ri de chcltuieli, altcle decât
cele ale angajatorului, a c ă ror valoare iodividual ă dep şeştc 500 dc curo*

ţ

cine a rca1at Venanti
.......
.
.
l

•

nurnele, adresa

Servicui prestat/Oliecttll
... generator.de venit

Venitul anuI
,: . ..îl!casat.

lttdar

1.2.Soţ/soţie

.

1.3. Copii

*Se itcccpieazà de la decic,rw-e cadm,rik ş i tralajiile zcuaie priitzittJ din paiea rzde1or dtJ gradul fş i al 11-Iea

4

VII_ Veuituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familic, rcalizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea rn -. 571/2003 pri iad Cod ul fiscal, cu modifierile şi completă riie ulterioare)
OTĂ
Se vor declara jnc ţusjv venjwri ţc provenite din străinătatc.
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•..

.
. Srsnnitur
urnc1e,adiesa.:..
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Veâitut
Siciul prsttiOhicctu
.
. .
eueatordeni .: : încasat

I. Vcmuri din .yalarii
i.i. ritular

1jvtscv
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)hgLct/
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13. Copii

.

2. Venituri din activit ă;iiiidependee

2.1. Titular
Mu1c)
2.2. So ţ/soic

CLAVOÎu

rotl Ï390CfR

3. Venituri dăn cedo-reafolosinţci bwmriiot
3.1. Titular

3 .2.Soţ/soţie
4. Zepigirj dn investiii
4.1. Titulaf

4.2. Soţ/soţjc
5. Yenătw-i din pensii

5.1. Titular
5.2. Soţ/soţie
6. fliituri din acIMîă i (ii-icoie

6.1. Titular
6.2. So ţ soţie

5

AS;

s -O

Cinc a reaUzatvcnitul

•

:

Nameadresa

.•

. •Servicuiprestat/obicctut
generator de exit

Venitula!ual
încasat

!. Veniluri din prernăi şi dinjocuri de noroc
7.1. Titular
7.2. Soţ soie

-

73. Copii

& Venituri din alie àrur.ec
8. 1. Titular
82.
ii

j

Prezenta declara ţie constituie act public si răspund potrivit lcii peaale peatru inexactitatea sau
caraeterul incomplet al datelor merz ţionatc.

Data eomplet ă rii

o.2!8 ....

Semnătura

ANXANr.2

IVR. 37/3.oc.2o,

DECIAIt4TrE DE INTERESE

C12!,fT/&i

functia de
la
cunoscand prevederilc art. 292
...........................

.

. r..,,domiciliat in ..).J...I.0

...............,

din Codul penal privind fal.i1 in declaratii, decXar pe propria raspunderer-

1.Asociat sau actionar Ia societati comerciale, companWsocietati nationale, institutii de credit, grupuri de interes
economic, precum si membru in asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentalt:
Nr. de parti Valoarea totala a
Unitatea - denumirea si adresa Calitatea detinuta
socialesau pai-tilor sociale si/sau a
de actiuni actluniior
1.1
.....

2.Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si coutrol ale societatilor comereiale, ale reg&itor
autonrnne, ale companitlor/societatitor nationale, ale instittitiilor de credit, aIe Erupurijor de interes economic. ale
!ociatiiIor sau fundatiilor ori ale altor orgauizatii neguvernamentale:
.
Calitatea
•
Vatoarea
Vnitatea - denumirea si adresa detinuta
beneficiilor
z.1
.....

13. Calitatca de membru in cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicalc;

ţ

4. Caiitatea de metnbru in organele de conducere, admii
eadn*l partidelor politice, fuuctia detinuta si denumirea
4.1

si control, retribuite sau nvrctribuite, dctinute in

.....

5. (ontracte, iuclusiv cete de asistenta juridica, consultanta si civile, obtiijute sau aflate in derulare in timpul
exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitatilor publ.ice finantate de la bugetul de stat, Iocal si din fonduil externe
ori incbeiate cu societati eomerciale cu captal de stat sau unde statul este aetlonar majoritar/miuoritar:
Procedura
Institutia
pnn
care a Tipul
Data
Valoaren
5.1 Beneficiarui de coutract:
coatractanta:
Durata
fost
incltcierii
totala
a
nuinele, prenumele/denumirea si adresa denumirea
contractului
contra ctului contractului
i ncredintat
cootnctului
siadresa
icontracrui
Titular
Sot/sotie
Rudc de gradul 11) ale titularului
.............

Socictati comerciale/Persoana fizica
autortzata/ Asociati.i taiuWale/Cabinete
individuale, cablnete asociate, socletati
civile profesioate san societati civile
profesionale cu raspundere lintttata care
desfasoara profesia de
avocat/Orgauizatii
ncguvernamentale/FundatWAsociatii
» Prin rude de gradul f ac lntelege parirnl pe llnIe asceudenta si topll pc liniedcceodenta.
Sc vor decjara aumele, deoumlrei si adrtsa beneficlarului de cooiact uiide, prin cautacea detlnu ţn, titulacul, sotubotla sl rudele de gradul 1 obn
contracte asa cum sunt dcflolte lu pc. S. Nu se dt*râ contractelcsoclellollor eomerciale pc acDluol la care dcciiran ţuj tmpreung cu sooul/soOln
01 rudeie de gradul 1 dela rnal puOtn de S % dln capitalul soelal aI societCll, lndiferent de modul dc dobhdirc al acEiunilor.
Prezenta declaratie constituie act public si raspuud potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplct
al dafelor mentionate.
/tZ
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