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CNP

DECLARAŢIE DE AVERE

, domicilinl

, având fnncţia

cmmoscând prevederile art. 292 dillJlCodnl pellJlalprivind falsnl ÎIIJldedamţii, declar pe proprie răspnndere
că imprennă cu familial) deţillJlnrmătmuele:
.....................................

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

I. Bmmri imo1bile

1.TerellJlnri
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 coproprietarilor.

2. Clădiri

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
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* Categoriile indicate sunt: O) 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 in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

U. BllHnui mobile
1. Autovehicllllle/autotmrisme, tradoare, maşini agricole, şalupe, iaMuri şi alte mijloace de transport

care sunt supuse inmatriculăIrii, potrivit legii

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiede 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 teritoriul României

la momentul declarării.

UI. BmnllIrimobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de ellUOfiecare, şi bumui imobile nnstrăinate nn
llultimele12 hmi



IV. Active fiJlJ1aJlJ1dare

1. O:mtunri şi depmdte JbaJlJ1care, f(mdunri de iJlJ1vestiţii, forme echivaleJlJ1te de ecoJlJ1omisire şi iJlJ1vestire,
iJlJ1dunsivcardunrHe de credit, dacă valoarea nJlJ1sunmatăa tuntmror acestora depăşeşte 5.000 de eunro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate 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 anuluifiscal anterior).

2. PlasameJlJ1te, iJlJ1vestiţii directe şi nmprunmunturi acordate, dacă valoarea de piaţă ÎJlJ1sunmatăa tuntunror
acestora depăşeşte 5.000 de eunro

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

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate in nume personal.
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3. Alte active pJWd1\!ditoare de venitui nete, care ins1\!mate depăşesc echivalent1\!1 a 5.000 de e1\!JWpe
an:
..........................................................................................................................................
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• D ••••••••••• ••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
DeJbite, ipoted, garanţii emise in Jbenefid1\!11\!n1\!iterţ, Jbmmri achiziţionate in sistem leasing şi alte

asemenea Jb1\!n1\!ri,dadi valoarea ins1\!mată a t1\!t1\!JWracestora depăşeşte 5.000 de e1\!ro

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

VI. Cado1\!ri, selrVicii sa1\! avantaje primite grat1\!it sau suJbvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea umor persoane, organizaţii, societăţi comen:iale, regii autonome, companii/societăţi naţiomde sau
instituţii p1\!Jbliceromâneşti s~m străine, indusiv llmrse, credite, garanţii, decontări de chel!t1\!ieli,aUele decât
cele ale angajatoml1\!i, a căror valoare individmlllă depăşeşte 500 de eum*

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

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



VII. Venituri ale dedarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate hn ultimul an riscal incheiat
(potrivit aJrt.41 din Legea nr. 57112003 privind Codul riscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

1.3. Copii~

2.2. Soţ/soţie

3.2. Soţ/soţie

4.2. Soţ/soţie

5.2. Soţ/soţie

6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie
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7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

Pn~zenta declaraţie comstitlUliead plUlblicşi răsplUlnd potrivit legii penale
candennl incompld al datelor menţionate.

Data completării

salUl
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