
DECLARAŢIE DE AVERE

... , " .

, având funcţia

cmrnoscâltld prevederile art 292 diltl Codul peltlal privind falsul ÎItldeclaraţii, declar pe proprie răspumlere
că Împreună cu familial) deţiltl următoarele:

*]) Prin familie se inţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi in Întreţinerea acestora.

1. Bultluri imobile

1. Te Jrielt1 uri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări.

* Categori ile indicate sunt: (l) 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 coproprietarilor.

2. Clădiri

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

------------

---~~--~~,. __ ._'--- ------_.----~_.----~
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Înstrăinădi

* Categoriile indicate sunt: (1) apmiament; (2) casă de locuit; (3) casi} de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie.

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

IL Bunuri mobile
L Autovehicule/autotmrisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iaMuri şi alte mijloace de transport

care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de <cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
insumată depăşeşte 5.000 de euro

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

la momentul declarării.

III. BummrRmobile, a du'or valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri. imobile Înstrăinate in
ultimele 12 hmi

-------.----.
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IV. Active finandane

L Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
indusiv cardurile de credit, dacă valoarea Însumată a tu,tunJr acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

*Categoriile indicate sunt: (1) 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 anului fiscal anterior/

2. Plasamente, investiţii directe şi imprumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă Îrnsumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

*C'ategoriile indicate sunt. ) hârtii de valoare definute (titluri de stat, certificate, obliga/iuni); (2)
oeriuni sau sociale in societăţi comerciale; (3) imprwnururi acordare in nume personal.
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care insumate depăşesc ech.ivalentul a 5.000 de euro pe
an:

" •••••••••••••••••••••••••• ,_, •• "' 'o , •••••••••••••••••••• , •••• , -o •••••••••••••••••• o •••••••••••• " •• O" •••••••••••••••••••••

................... . ,' ,.. , .. " , .. , ,., " , ,

.,<" •••••••••••••••••••••••• " •• <" .0 •••• , ••••••••••••••••••••• , o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv ceJe atlate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise in beneficiul unui ierţ, bunuri adh.iziţionate in sistem leasing şi aHe

asemenea bunuri, dacă val(Jarea insumată a tutmmr acest(Jra depăşeşte 5.000 de euro

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

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţi(Jnate faţă de valoarea de piaţă, din
partea un(Jr pers(Jane, organizaţii, sm~ietăţi c(Jmen::iale, regii autOJlwme, companii/societăţi maţi(Jnale sau
instituţii publice rom2meşti sau străine, inclusiv burse, uedite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatomlui, a cămr valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

1.2. Soţ/soţie

*Se exceptează de la declarare cadaurile şi trataţiile uzualeprimite din partea rudelor de gradul 1 şi alll-lea
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VII. Venituri ale dedanmtulu.i şi ale membrilor săi de familie, realizate in u.ltimul an fiscal incheiat
(potrivit art. 41 din Legea nJr.57112003 privind Codul fiscal, cu.modifidirile şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inc]usiv veniturile provenite din străinătate.

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

bunurilor

6. Venituri din activităji agricole
61. Titular

-----
62. 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

Prezellta declaraţie cOllstituie act public şi răsp1JlJIJldpotrivit legii penale pentJr1Jlinexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării Semnătura
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