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* 1) Prin fami tie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

1. Bmnui imobile

L Tenm.1ui
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul civil.

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietariloL

2. Clădiri

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de

producţie.*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. BUJiJl.mimobile
1. AutoveJhiculehmtotmrisme, tmctoare, maşiJiJl.iagricole, şalupe, iaJhbui şi alte mijloace de traJiJl.sport

care SUJiJl.tsupuse iJiJl.matricuHirii, potrivit legii

2. BUJiJl.urisub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
JiJl.umismatică, obiecte care fac parte diJiJl.patrimoJiJl.iul cultural JiJI.aţioJiJl.alsau uJiJl.iversal, a căror valoare

ÎJiJl.sumatădepăşeşte 5.000 de emo

NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României

la momentul declarării.

III. BUJiJl.urimobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bumui imobile ÎJiJl.stlt"ăiJiJl.ateiJiJl.

uhimele 12 hmi
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IV. Adive fiJtuhneRare

L ContUlri şi depozite bancare, fondUlri de investiţii, forme edJlivalente de eC{JIJlJlomisireşi investire,
indUlsiv cardUlrHe de credit, dacă valoarea În Sulmată a tUltUlroracestora depăşeşte 5.000 de eUlro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

*Categoriile indicate sunt: (J) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anuluifiscal anterior).

2. Plasamellte, illvestiţii direde şi ÎmpmmUltUlri acordate, dacă valoarea de piaţă ÎllsUlmată a tUltUlror
acestora depăşeşte 5.000 de eUlro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi patiicipările în străinătate.

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acliuni sau părli sociale in societăţi comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.



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

..................................................................................................................... .

3. Alte adive prodUlditoare de venitUlri nete, care nnsUlmate depăşesc echivalentUlI a 5.000 de eUlro pe

..........................................................................................................................................

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Delhite, ipoted, garanţii emise nn lhenefidUlI UlnUliterţ, IhUlnmriachiziţionate nn sistem leasing şi alte

asemenea 1h1lmmri,dacă valoarea nnsUlmată a tUltUlroracestora depăşeşte 5.000 de eUlro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

VI. CadoUlri, servidi saUl avantaje primite gratUlit saUl sUllhvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea Ulnor persoane, organizaţii, sodetăţi comen:iale, regii aUltonome, companii/societăţi naţionale saUl
institUlţii pUllhliceromâneşti saUl străine, inclUlsiv IhUlrse,credite, garanţii, decontări de cheltUlieli, altele decât
cele ale angajatomlUli, a diror valoare individUlală depăşeşte 500 de eUlJrO*

1.1. Titular

I

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cada urile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul! şi al Il-lea



VII. Vq;mitmi ale deelaraJt1ltului şi ale membrilor săi de familie, realizate iJt1lultimul aJt1lfiscal im:b.eiat
(potrivit art. 41 diJt1lLegea Jt1lr.571/2003 priviml Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

/

6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie
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7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

PrezeIJlta declaraţie cOJ!1lstituieact public şi răspuJ!1ld potrivit legii peJ!1lalepeIJltru iJ!1lexactitatea sau
caracterul im~omplet al datelor meJ!1lţioJ!1late.

Data completării
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