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cunoNcând prevederile art, 326 din coduipciial privindfalsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere
că împrcună cu farnilia de ţin urrnă toarele

l) Prn Iimilie se îoţ eIce sotulMotia şi copiii aflaţi în întreţincrea accstora.
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* CatcgorWc indicatc sunt: (l) agricol; (2) lrcsticr (3) intravilan: (4) luciu dc apă ; (5) alte categotii dc tcrcnuri
cxtravilane, dac ă se atlă în circuitul civil.
*2) I...a Titttlar se meii ţionează, îl1 caut hunurilor proprii, numcle pmprietartlui (titularul, so
ţul/soţia. copihil),
iar îii cazul bunuritor în coproprietatc. cota-parte ş i nurnele copwprictarilor.
2. Clădiri
NOTÂ:
Se vor declara inclusiv cele a1ate in alte ţări.
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* CateoriiIe indicatc sunt: (t) apartamcrn; 2) cas ă de locuit; (3) cas ă dc vacanţă (4) spa ţii coinercialc/de
producţio.
*2) La Titular se menţiunează , în cazul bunurilor proprii, numele proprietartilui (titu!arul, so ţullsoţia, copilul),
iaîn cazul bunurilorîn coproprictatc, cota-partc ş i numelc coproprietarik)r.
)L Bunuri mobile
J. Autovehicule/autoturisme, lractoare, ma şini agricolc, şalupe, iahturi ş i alte mijloace dc transport
care sunt supuse înmatricul ării, potrivit Iegii
Natura

.

.

.

Nr.debuc ăţi AnuI de fâbricaţ e

Marca

Modul de dobândire

cx

rrcr

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte dc art ă ş i de cult, colec ţii de ar ă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrirnoniul eultural na ţ ional sau universal, a c ă ror ţ aloarc
însumtă depăşcşte 5.000 (lc curo
NOT Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aHaie în proprietate, indifcrent dac ă cle se aflà sait nu pc tcritori ţil României
la momentul declarări.
Valoarea estunat ă

Anul dobândzrix

Descnere sumară

j

U[. Bunuri nzobile, a c ăror valoare depăşeş te 3.000 de euro fiecare, ş i bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 luni
Persoana către care s-a l
tnstrăinat

j înstră inării

h_ iH

Forma

Valoarea

JV. Active finaociare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri dc investi ţii, forme echivaiente de economisire şi investire,
inclusiv eardurie de credit, dacă valoarea îosumată a tuturoi acestora dcp ăşcşte 5.000 de euro
NO ŢĂ :
Se vor declara inclusiv ccic aflate în h ănci saii instituţii financiarc din străinătat.
Tnstttu ţ iacare adrninLstrează
şiadreaacesteia
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TipuI*
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.

Dcchsîn anul

-

J

Soidlvaloare Ia zi

indica(e szrni: (I) coni cureni sazi ecbivalen(e (inclz4sfv card); (2) depo:it /mncar saz
echivalcntc; (3) /)nduri de inrexilgii sau QcJIivalenie, inc/uxiv Jm2dnri priia/e de ps.riiSii sau alie sisrerne cu
ac-urnu/an (se vor declara cele a/rcnie amz/uijiscai amcrior).
2. Plasamente, inveNtitii directc şi împrumuturi acordate, dacà valoarea de pia ţă însumafă a tuturor
acestora dep şeşte 5.000 de euro
NOTÂ:
Se vor dcclai-a indusiv investiţiile şi prticipri1e în strin1at.
-

ErnfSt tit1u/socetate4 în careper.o ăna:Se
actionarsauasatueflcinrdtmpnirnu

.

Ti pul"

.

Număr de t iri/
cotadeparttciparc

Valoarea totalà la 7i
-

.

*:ategorii1e indicaie szzni: (J) ,4dnii de jealoare deţinuîe (ţiţluri de Sia!, ce,i/7cale, ohligaţizrni): (2)
acţ iuni sauprţi socăale »; socie(ă i coinerciale; (3) îrnprurnulwi acordale in nwmper.voiia1.

3

3. Alte active producă toare de vcnittiri nete, care însumate dep ăş esc echivaleDtul a 5.000 de euro pe
an:

NOT Ă :
Sc vor dcctara inclusiv ccic aflate în str ăinătate.
V. Datorii
Debitc, ipoteci, garan ţii cniise în bcncficiul unui ter ţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea însumatà a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 dc euro
NOTĂ :
Sc vor declara inclusiv pasivctc fnanciarc aumulatc în str ăinătate.
Creditor

ţ Contraetat în anul

SL4(Ieat la

\ aloare

Cadouri, scn.icii sau avantaje primitc gratuit sau subven ţionate faţă de valoarca de pia ţă, ain
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comcrciale, regii autcnorne, companii/societ ăţi na ţionale sau
instituţii publice romncşti sau străine, inelusiv bur%c, crcdite, garan ţii, (lccontă ri de cheltuieli, altele Jccât
ccic ale angajatorului, a c ă ror valoare individual ă depăşcşte 500 dc eilro*
vŢ .

.

Ciiw arcaliz.at ycntul
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••..
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Sursa venitului:
.numele, adrcsa

.

.

.

•.

Serviciulprestat/Obiectu
.•gcnerator dc veiiii.

Venitui anual
.încast ••

1.1. Tîtular

1.2. Soţ/soţic

1.3. Copii

-

& exc2pIează de /ci declarczre cadotgrjk şi grci(a(iile ti:uak primitc din pariea nidc/or de grac(uJ f şi ai iJ-ka

V.IL Vcnituri alc declarantului şi aie membrilor să i dc familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrhit art. 41 diQ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu jnodific ările ş i eompletrUe uitvrioare)
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv vcniturilc provenite din str ăinătatc.
Cine a reatizt venitu

•

Sursa venitutui:
numcte, adresa

J. Jcni/uri c/ifl sa/a; ii
1.1:1itutar
1.2. Soţ/soţie

?/1ÎrOAJ
13.Copii
2. Veniiuri din aciivi ăţi independenie
2.1. Titular
2.2. Soţ/soţic
3. Venituri din cedareajhlosinţei lnimgrilor
3.1.Titutar
3.2. Soţ/soţie
4. Vcnituri din investiţii
4.1. Titular
4.2. Soţ/soţie
5. Venitw-i din pensii
5.1. Titular
52. Soţ/soţic
6. Venitwi din aQtiviti ţi agricole
6.1. Titular
6.2. Soţ/soţic

5

.

•

Seniciuf prctat/ObicetuI
enerator dc venit

•

Vcnitil anual
.. îacasat

Sursa venitului:
Nume, adresa
7 Venituri cZin prernii şi dinjocuri de noroc
7.1. Fitular
cjne a sâlizat

•

•

Serviciul prestat/obietul
generator de venit

.

Venîtul anual
încasat

.

7.2. Soţ soţie
73. Copii
8. Venituri din oltc su;e
8.1. Titular

-

8.2. Soţ/soţie
8.3. Copii

Precnta dcclaralie constituie act pubflc şi rspund potrivit Iegii penale pentru ineNactitatea siiu
caracterul iucomplet al datelor mcn ţionate.
Semnătura

Data completă rii

.2IŞ
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ANXANr.2

DECLARÂTIE DE INTERESE
r
4.L2. Et2., CNI

v-

omiciliat ii•
din Codul penal privind ta1iil in declaratii, deciar pe propria raspundere:

At(

7ţj

rncUa de
cunosesnd prevederilc art. 292

1. Asociat sau actionar la socictati comerciale, companWsocietati nationale, iustitutii de credit, grupuri de interes
cconomic, precurn si membru in asociatii, fundatii sau alte oraotzatii neguvernamenta)e:
Nr. dc parti Va)oarea totala a
Calitatea detinuta
sociale ,au partilor sociale sj/sau a
Unitatea denumirea si adresa
dc actiuni actiunilor
-

-

2. Cahtntea de membru iu organele de conducere, administrare si control ale socictarilor comerciale, att regiilor
nf#la- ,..,fnnnln nl
it
.,l. ...n....:ln.. )&
fng.._n_. ..l.
ş iati!lor sau fundatiilor ori ale alter organizatii neguvernamentale
Calitatea
Valoa rea
Vnitatea denumirca si adresa
detinuta
cneiilor
2.1 ...
-

-

.

..

J. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor nrotesionale si/sau sindicale:

4. Calitatea de inembru in organele de conducere, admiuistrare si control, retribuite sau neretribuite, detinute in
cadrul partidelor oolitice. functia detinuta si denumirca Dartidului nolitic:

5. Contracte, inclusiv cele de asistcnta juridica, consultauta si dvile, obtinute sau atlatc in derulare in timpul
excrcitarii functiilor, mandate!cr sau demnitatilor publlce finantstc dc la bugetul de stat, Jocal si din fonduri externe
ori lncheiate cu societati eomerejalc cu crn)ital de stat sau unde ststul este sctionar maiorit2rminoritar:
care

Beneficiarul de contract:
nele, prenumcle/denumirea si adreşa
adresa

de gradul 1) ale titularului
tati comercisle/Persoana frzica
izata/ Ascciatii familia)e/Cabinete
duale1 cabinctc asociate, socittatl
profesioaale sau socletati civOe
;ionale cu raspundere limitata care
oars profesia de

» PrJn nnlc dc gradui I se lntelcgc paflnl pe tlaIe ascendents sI copll pt llniedesccndentn.
Se vor 4lectjlra oumele, dcnumlru 5! adra bene(lclarulut de coatnct unde, prin cslltatcs detlouta, ţitutaruL sotulotis si rudelc de &radul I obtia
Contracte, asa cum sunt deflalte la pct 5. Nu se dcclsr ă contractele socletă ouor comerclale pc acCZ
ta csre declsrsMul tmpreuo ă cu souVsoJa
:i rudeţe de &radal 1 dcin mai puln dt 5 % din capitalui soclsl at socie(âCiL lndikrcat dc modul de dob*ndlre al scluailor.
Prezents declaratie constituie act public si raspund potrivit legii penale pentru fneactitatea sau caracterul incomplet
al dntelor mentlonstc.

