
DECLARA  IE DE AVERE

CNP

cIDlnosdhud JPilrevederHe art. 292 din CodIDlI penal privind falsIDlIin dedam iJi, dedar pe proprie răspIDlndere
că ÎmpreIDlnă CIDlfammal) de in mrmătoarele:
.....................................
* 1) Prin familie se în elege so ul/so ia şi copiii afla i în între inerea acestora.

1. BIDlnIDlJrÎiimolbHe

L TerenIDllrJi
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte  ări.

* Categoriile il1dicate 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 in cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

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



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

II. Bummri miObHe
1. AutmTelblkule/~ndiOturisme, tradmlre, maşiltli agrkiOle, şalupe, ialblturi şi alte mijloace de traltlsport

care SUltltsupuse Îltlmatriculării, piOtrivit legii

2. Bultllui sub fiOrmă de metale pre iiOase, bijuterii, iObiede de artă şi de cult, ciOlec ii de artă şi
ilmmismatică, iOlbiede care fac parte diltl patrimiOltliul cultural ltla iiOltlalsau umiversal, a căror valoare
Îltlsumată depăşeşte 5.000 de euriO

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

la momentul declarării.

III. Bm:mrn mobile, a cămr valoare depăşeşte 3.000 de eum fiecare, şi imltluri imiObHe Îltlstrăiltlate iltl
ultimele 12 lultli



IV. Adin fiuauciare

L C<mtuJrmşi de)piCIzitebam:are, fiCIuduri de investi ii, fiCIrmeechivaleute de eCiCIuiCImisireşi iuvestire,
indusiv cardmrHe de credit, dacă valiCIarea uuslmmată a tlmtlmJrOracestom de)păşeşte 5.(]IOO 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. Plasamente, iuvesti ii direde şi um)pmmlmtmri aCiClrdate,dacă valiCIarea de )pia ă uusumată a tlmturl[lr
acestora de)păşeşte 5.000 de euro

NOTĂ,
Se vor declara inclusiv investi iile şi participări le În străinătate.

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare de inute (titluri de stat, certificate, obliga iuni); (2)
ac iuni sau păr i sociale in societă i comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.
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3. Alte adive pJmducătoare de venitu!!rineie, care insumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:
.................................... . ........................................................................................

••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.0

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ii emise in beneficiul unui ter , bunuri adJlizi ionate in sistem kasing şi alte

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

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

VI. Cadouri, servicii. sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa ă de valoarea de pia ă, din
partea unor persoane, organiza ii, societă i comerciale, regii autonome, companii/societă i na ionale sau
institu ii pubHce româneşti sau străine, indusiv burse, credite, garan ii, decontări de dJleltuidi, altde dedt
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

1.1. Titular

1.2. So /so ie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trata/iile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi alll-lea
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VII. Vell1lituri ale dedaJmll1ltului şi ale membrilor săi de familie, realizate ÎIl1Iultimul all1lfiscal Îll1Icheiat
(potrivit ari. 41 dill1lLegea DU. 571/2003 privill1ldCodul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor dec1ara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

1.2. So /so ie

l .3. Copii

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



7. 1. Titular

7.2. So /so ie

7.3. Copii

8.2. So /so ie

8.3. Copii

Prezenta declara ie constituie ad public şi răspuml potrivit legii penale pentm inexadItatea sau
canudeml incomplet al datelor men iomde.

Data completării

"'" " .
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