
D CLARAŢIE DE AVERE

SuJbsemnatuR/.su.wemmmr;~"~
de

cunoscând prevederile art. 292 din C dul penal privind falsul in declamţii, dedar pe pmprie răspundere
ci impreună cu familial) deţin următ arene:
.....................................

*1) Prin familie se inţelege soţul/soţi şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

1.Bumni imoJbiIe

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

* Categoriile indicate sunt: (1) agric 1; (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 azul bunurilor proprii, numele: proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, c ta-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
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* Categoriile indicate sunt: (1) apa ament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie.

*2) La "Titular" se menţionează, in c zul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar in cazul bunurilor in coproprietate, c ta-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mOlbile
1. Autovehiculehmtoturisme, tr doare, maşini agricole, şalupe, iaMuri şi alte mijloace de transport

care sunt supuse inmatriculăJrii, potri it legii

2. Bunuri sub formă de met le preţioase, bijuterii, obilede de artă şi de ClIJIU,COllecţii de artă şi
numismatică, obiede care fac parti din. patrimon.iul cultural lmaţioJmalsallJl lIJIlmiversal,a căror valOiare
ilmslIJImatădepăşeşte 5.0100 de ellJlro

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

la momentul declarării.

III. BUl!l1l.uimobile, a căror va OIare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bl.mllJlriimobile instrăilmate iim
ultimele 12 lumi
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IV. Active fiIDI.aIDI.dare

1. C«mtulJri şi depozite baIDI.care fOIDI.duride iIDI.vestiţii,forme echivaleIDI.tede eCOIDI.OmISU'eşi iIDI.vestire,
iIDI.dusivcardurHe de credit, dacă valo rea iIDI.sumatăa tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate I'nbănci sau instituţii financiare din străinătate.

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

2. PlasameIDI.te,iIDI.vestiţiiidirede şi imprumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă iIDI.sumatăa tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările I'n străinătate.

*Categoriile indicate sunt: (1 hârtii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
actiuni sau părţi sociale in societăţi co erciale; (3) Împrumuturi acordate În nume personal.
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3. Alte active prmJuditoare de venituri nde, care insumate depăşesc echivalentul a 5.000 de eum pe

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

an:
...................................
.................................
...............................

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

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

• 0 •••••• •••••••••••••••••••••••

V. Datorii
Debite, ipoted, garaJ!llţii emise n benefidul llIDUiterţ, bunuri achiziţi«mate in sistem leasing şi alte

asemenea bunuri, dacă valoarea insu ată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele fi anciare acumulate în străinătate.

VI. Cadouri, servicii sau avanfaje primite gratuit sau subvenţioJ!llate faţă de valoarea de piaţă, din
partea umor persoane, olrg:mizaţii, ~oddăţi comerdale, regii autonome, compaJmii/soddăţi JmaţiomAiesaIDI
iJmstitIDIţiipublice româneşti s~m străiJjle, iJmdIDIsivbm"'se, credite, garaJmţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale aJ!llgajatomlIDIi,a căror valoare iJmdividuală depăşeşte 500 de eum*

I

] .]. Titular

] .2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare ca ourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi alll-lea



VU. Vennihuri ale deelamnntuhui i ale membrilor săi de familie, realizate innultimul annfiseal inndueiat
(potrivit art. 41 dinnLegea uu. 571/200 privinnd Codul fiseal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile I rovenite din străinătate.

2.2. Soţ/soţie

3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. ] . Titular

5.2. Soţ/soţie

6.2. Soţ/soţie
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7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

Prezenta dedaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentm inenctitatea sau
carademl incomplet al datelor menţionate.

Data completării
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