
de

CNP

DECLARA IE DE AVERE

, domiciliul

, având func ia

cunoscând prevederile arL 292 din Codul penal privind falsul în dedara ii, dedaI' pe proprie răspundere
di împreună cu famma!) de in mrmătoareRe:
.....................................
* 1) Prin familie se în elege so ul/so ia şi copiii afla i în între inerea acestora.

1. Bunuri imobile

1. TereIDlUlrii
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte  ări.

* 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 men ionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ul/so ia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădirii

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte  ări.
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacan ă; (4) spa ii comerciale/de
produc ie.

*2) La "Titular" se men ionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ul/so ia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. BllIIm.uimobile
1. Autovehkule/~mtotlllllrJisme, tractoare, maşini agricole, şahllpe, iaMuri şi alte mijloace de transport

care sunt supuse inmatriclllllăriJi, potrivit legii

2. Bmmrn :mb formă de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colec ii de artă şi
numismatkă, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau llIIniversal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro

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

la momentul declarării.

III. Bmmri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 IllIIni
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IV. Active financiare

1. Contlluii şi depozite !bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardlluHe de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investi ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anuluifiscal anterior).

2. PlasameJlde, investi ii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de pia ă Însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.0010 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investi iile şi participările în străinătate.

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare de inute (titluri de stat, certificate, obliga iuni); (2)
ac iuni sau păr i sociale În societă i comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.
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3. Alte active producătoare de vemlituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:
•••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 00 ••••••••••••••••

.........................................................................................................................................
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ii emise în benefidul mmi ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi aUe

asemenea b1.lJl1I.1lI.ri,dacă valoarea îns1lI.matăa tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

VI. Cadouri, servicii sa1ll.avantaje primite gratuit sau s1ll.bven ionate fa ă de valoarea de pia ă, din1
partea 1lI.n1orpersoam~, organiza ii, societă i comerciale, regii autonome, companii/sodetă i nationale sau
instit1ll. iip1ll.bliceromâneşti sa1ll.străine, inclusiv burse, credite, garan ii, decontări de chelt1ll.ieli,aUele decât
cele ale angaja1l:oml1ll.i,a căror valoare individ1ll.alădepăşeşte 500 de euro*

1.1. THular

1.2. So /so ie

1.3. Copii

i#"

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trata iile uzuale primite din partea rudelor de gradul] şi al lI-lea



VII. VenihJlJriale dedaJrantului şi ale membrilor săi de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat
(potrivit aJrt 41 din Legea mr. 571/2003 privind CodlllJfiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

1.1. Titular

1.2. So /so ie

1.3. Copii

2.1. Titular

2.2. So /so ie

3.1. Titular

3.2. So /so ie

4.1. Titular

4.2. So /so ie

5.1. Titular

5.2. So /so ie

6.1. Titular

6.2. So /so ie
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7.1 Titular

7.2. So /so ie

7.3. Copii

8.2. So /so ie

8.3. Copii

.----_.

PrezeHJlta declara ie clJiHJlstituiead public şi răspund potrivit legii penale pentm iHJlenditatea sau
caractemB im:omplet aRdatelor men ionmte.

Data completării
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