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* 1) Prin familie se Înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţimerea acestora.

I. Bmmrn imobile

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

* Categoriile 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, soţuJ/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: (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 in cazu! bunurilor in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietariloL

II. JBUlIIHJlTimobHe
L AlUltovebklde/21lUltotlUlrisme, tmctoare, maşillJli agricole, şahJlpe, iaMuri şi alte mijloace de tmllJlsport

care :mllJltsuplUlse illJlmatriclUIRării, potrivit legii

2. JBUIIJIUlrisl1b formă de metale preţioase, bijlUlterii, obiecte de artă şi de CUlIt, colecţii de artă şi
1IJI11mismatică, obiecte care fac parte dillJl patrimollJli111 cl1ltl1ml JIJIaţiollJlalsali l1J1J1iversaR,a căror valoare
illJlsl1mată depăşeşte 5.000 de el1ro

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

la momentul declarării.

III. JBmJlllllrimobile, a cămr valoare depăşeşte 3.000 de emro fiecare, şi bl1l1J1uriimobHe iJlJlstrăiuate iu
l1hime1e 12 llUIJlJli
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IV. Active financiare

L Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme edIivaleJmte de ecoJmomisire şi hJl.vestire,
indusiv cardurHe de uedit, dadi valoarea ÎJmsumatăa tuturor acesto:ra depăşeşte 5.000 de euro

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 (s'e vor declara cele aferente anuluifiscal anterior).

2. Plasamente, iJmvestiţiidirecte şi imprumuturi acordate, dadi valoarea de piaţă ÎJmsumatăa tuturor
acestor:a depăşeşte 5.000 de euro

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 in societăţi comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.
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3. ARteadive produditoare de venituri m~te, care Îinsumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:
..........................................................................................................................................
..................... , .
••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.0

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise Îin beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate Îin sistem leasing şi alte

asemenea bunuri, dacă valoarea Îimmmată a hnturor acestora depăşeşte 5.000 de eum

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

VI. Cadouri, servu::u sau avantaje primite gmtuit sau subvenţimnate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor peJrsoane, organizaţii, societăţi comerdale, regii autonome, companii/societăţi mnţionale sau
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, uedite, gamnţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatoJrului, a cănn valoare individuaRă depăşeşte 500 de euro*

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

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



VII. Venitmi ale dedaramtului şi ale membrilor săi de familie, realizate I'n ultimul an fiscal I'ndneiat
(potrivit awt 41 din Legea nr. 571/2003 privind 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

3.2. Soţ/soţie

4.2. Soţ/soţie

5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6.2. Soţ/soţie
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7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8.] . Titular

8.2. Soţ/soţie

Prezenta dedaraţie constituie ad public şi răspund potrivit legii penale pentJrU inexaditatea sau
caradeJrUI incomplet al datelor menţionate.

Data completării Semnătura
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