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cunoscâncl preVcderik art. 36 din Codul penal privind falsul în declara ţiiq (feclar pe proprie r ăspundcrc
că împreun ă Cu familia» deţin urm ătoarele:
* 1) Prin fainilic sc în ţcicgc soul/so ţia şi copiii alla(i în intrc ţ incrca accstord.
l. Buiiuri imobile
1. Terenuri
NOT Ă :
Sc vor dcclara inclusLv ccic aflate în alte ţări.
Adresa sau zona

Catcgoria*

AnuI
dobândirii

Suprafaţa

Cotaparte

Modul de
dobândire

Titularul

,v
/

A/
,.,

* Categoriile indLcatc sunt: (l) agricoi; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu dc ap ă: (5) alte eategorii de tercnuri
cxtravilanc, dac ă se afl ă în circuitul civit.
2) La Tiwlar sc men ţionează. în cazul huntirilor proprii. nurnele proprictarului (titularul, o ţul/soia. copilul).
iar în cazul huntirilor în coproprietate, cota-partc şi nurnele coproprictarilor.
2. Clădiri
NOT Ă :
Se vor dcclara inclusiv ccle allatc în ate ţ ri.

•

Adresa sau wna

categoria*

AnuI
Suprafaţa
dobândirii

r1w.

1

Cotaparte

Modul dc
dobndire

Tlaru

Iv. Active financiarc
1. Conturi şi depozitc bancarc, fonduri dc investi ţii, fornie ecbivalente de economiire şi investire,
inclusiv cardurilc dc credit, dac ă valoarea însumat ă a tnturor acestora dep ăşeştc 5.000 de euru
NOT Ă :
Se vor dcclara inclusiv cele aflate în b ănci sau institu ţ ii linanciare din străinălate.
Instituţia care administrează
şi adresa_acesteia

Tipul*

Vajuta

Deschis în anui

Soldlvaloare Ja zi

*calcgo l.ii/c inc/icak swi(: (/) cont curent .vau echivaiente (inchisiv ccsrct), (2) c/epo:it banccrr s(izi
echivalenie: (3) fonduri de invcs/i(ii .vau cc/iiv(d/cn/c. iflc/l(siv fonduri privasc de pensii xau aJsc sisleme cu
acurnuiare (se vor d?c/ara cele ci/rcnk awhtiJscal s,Uerior).

2. Plasamente, invcsti ţii direce ş i împrumuturi acordate, dac ă valoarea de pia ţă însuinată a tuturor
acestora dcp ăşeşte 5.000 dc curo
NOT Ă :
Se vor dcclara inctusiv inveti ţiik şi participărik in străinătate.
Emiteiit titlu/societatea în care persoana estc
acţionar sau asociatlbeneficiar de împrumut

Tipul*

Numr de titluril
cota de participare

Valoarea totală 1* zi

Categoiii/c indicage sun/. (I) hcinii cic v(iloare de(imste (ti//ziri de sla/ 1 certi/kcste. obligaţiuni); (2)
ac(iuni sau pâr(i sociak in .vocieIci(i COirnrci(JIC (3) nn/)rumuniri c,cordalL in nztmc personcil.

3

3. Altc active produc ă toare de venituri nete, care însumate dcp ăşesc eehivalentul a 5.000 de euro pe
an

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele allatc în str ăinătatc.
V. Dat()rii
flcbitc, ipoteci, garan ţii ernisc în beoefieiul unui ter ţ, bunuri achizi ţionate în sistcrn leasing şi alte
asemcnea bunuri, dacâ valoarea însuinat ă a tuturor accstora dep ăşeştc 5.000 de euro
MYFĂ :
Sc vor dec!ara inclusiv pasivcic financiare acurnulate in str ăinătate.

Creditor

J Contractat în anut

1

Scadent la

l

Valoare

Vl. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate ra ţă dc valoarea (Je piat ă, din
partea unor persoane, organizalii, societ ăţi corncrciale, regii autonome, companii/societ ăţi na ţionale sau
institu ţii publice romneşti sau stră ine, inclnsiv burse, credite, garan ţii, deeontări de cheltuieli, altcic dect
ecic ale angajatorului, a c ă ror valoare individual ă dcpăşeşte 500 dc euro*
Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
numete, adresa

Servieiul prestatlobiectul
aenerator de venit

Venitul anual
încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţic

1.3. Copii

*Se exceptea:ă de la cleekirare caciourite şi trata(iil( u:ua/e pri?fliIC din partea n€delorde gradul Jşi aJ 11-1

4

VIl. Veniturj ale icclarajjtului şi ale rnemhrilor s ă i de familie, rcalizate îa uJtimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 57112003 privind C()dul fiscal, cu modific ărilc şi cornplctă rik ultcrioare)
NOTĂ :
Se vor dcclara inclusiv vcniturilc provcnite din slr ă inătate.

Cine a rea!izat venitul

Sursa venitului:
numelc, adresa

.

J. Venitztrj din salarii
1.1. îiw lar

1.3.Copi

(

2.Venituri din aclivUâţiindependenit
2.1. Titular

2.2.Soţ/soţie
3.VenjturjdincedareafolosinleihunurUor
3.1.Titular

3 .2.Soţ/soţie
4.Ve , iiiuridininvtsliiii
4.1. Titular

4.2.Soţlsoţie
.5. Veniiwi dinpensi
5.1. Titular
5.2.So ţ/so ţie
6.Venituridinaczivii ăţi agricole
6. l. Titiilar

6.2.Soţ/soţie

l Serviciul prestatiObectul
generator de venit

J

Venitul anual
tncasat

,

Sursa venitului:
Nume, adresa
7.Venituridin premii şi dinjocuri de noroc
Cinc a realzat vcnitul

Scrviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
inem at

7.1. Titular
7.2. Sosoţie
7.3. Copii

8. Venitnri din a(le surse
8.1. Titular
8.2. Soţ soţie
83.

Copii

Preenta deelara ţie constituie act public şi răspund 1)otrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caractcrol incomplet al datelor men ţionatc.
Semn ătura

Data eompletă rii

6

ANIXA Nr. 2

DECLARAflE DE INTERESE
Stwei/Subscnnt
. avaud
.
oiniciliat hi.
C?P
.
dia Codul peuat privind fah5l in declsratii, declar pc prop.ia raspundere:

/VA

327 ,L

de
, cunuscand prevcderile art. 292

11. Asociat sau actionar la soeietati comerciale, companii/societati nationale, institutii de credit, grupuri de intercs
lconomic, precum si meinbru in asociatii, fundiitii sau alte oraoizatii neguvernamentale:
Nr. de parti Valoarea totala a
Unitatea - denumirea si adrcsa Calitatea detinuta
sociale sau panilor soeiale si/sau a
de actiuni actiunilor
Ll.....
.-2. Calitatea de membru hi orancic de conducere, admiaistrare si control ale societatilor comereiale. alc re&iior
autononse, ale conspaiiiiior/societatilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de iastcrcs cconomic, ate
asociatiilor sau fundatiilor ori alc altor orgaoizatii neguvernamentale:
Calilatea
Valoarea
l,Joitatea - denumirea si adresa detinuta
bencficiilor
2.1

13. Calitatca de membru iu c.adrul asociatiiior protcsionale si/sau sjndjcale:
3.1.....

)

4. Calitate de membru in organele de
cadrulpar
4.1.

si control, retribuite sau neretribuite, detinutc in

5. Contracte, inclusiv eele de asistentajuridica, carsiivatasi civUe, obtinute sau aflate in denilare in timpul
cxcrcitarii tunctiilur, mandatelor sau demnitatilor publice fsntate de la bugctul de stat, loeal si din fouduri cxterne
ori ineheiate cu societati comcrciale cu capitai de stat sau undc statul estt actionar maoritar/minoritar:
Procedura
lnstittitia
pnn care a
Data
Valoarea
5.1 Beneficiarul de contract:
contractanta:
Tipul
Dunta
fost
i
ncheierij
totala
a
numele, prenumele!denumirea si adresa denumirea
contractului
contractului
incrcdintat
contractului
contrnctului
si adresa
contractul
Titular
Sotisotic .............
Rude dc gradul l) ale titularulul
..
..
Societati comercialc/Persoana fizica
autorizata/ Asociatji tamiliale/Cabiucte
.
individuale, cablnetc asociate, societati
civile protesicinale sau societati civile
profeslooale cu raspundere limltata care
desfasoara profesia de
avocat/Organizatii
neguvernamentale/FundatiUAsociatii 2
U Prin rude de aradul Ist lntelcgc parinil pe llnic asceodenia sl copll pe liole descendenla.
a Sc vor declara oumcie, deaumlrca s( adresa benefklarulul de coutract unde, prlti calltatcs dellnuta, titularul. sotuLzsotia
si rudele de gradul I ohlin
contracte, asa cum suut deftnite la pct. 5. Yu se declar ă coniractelesoclei(lor comerclale pe aclunl la eare declarantul impmunâ cu sojuVso2la
i ndeledcgradul I dciin nial puin dc 5 % din cpitalulsocialal socielali. indlfecenl demodulde dobndire al acclivailor.

--..

Prczenta dcclaratie coastituie act public si raspuod potrivlt legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet
at datelor mentionate.

2t

Dta complearii

Semnatu

1

