
DECLARAŢIE DE AVERE

CNP

!Căîmpreună eu fammal) deţin l1Jrmăto:lrele:
............................ , .

m dedamţii, dedar pe proprie răsplJm.dere

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

1. Bunuri imobUe

1. TerenuJri
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 in circuitul civil.

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazu] bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilof.

2. CIădi.ri

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
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* Categoriile indicate sunt: (1) apatiament; (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 în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bl.m.uIrRmobiBe
1. Autmrehiculehamtoturisme, tractoare, maşini agricole, şahl.pe, iaMuri şi alte mijloace de transport

care sunt supuse ÎnmatriÎculăriJi, potrivit legii

2. BmmJd lImb 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
Însumată depăşeşte 5.010(1 de euro

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

la momentul declarării.

III. Bunuri mobiJe, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile Înstrăinate În
ultimele 12 luui
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IV. Adive fhJlandare

1. C(]Inbui şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme edJlivalente de eCOJlJlOmisireşi investire,
indJlJlsivcardurHe de credit, dadi valoarea insumati a tutumr acestora depişeşte 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 (se vor declara cele aferente anuluifiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii dJiJrecteşi imprumuturi acm-date, dadi valoarea de piaţă Insumati a hJltml"Or
acestora depăşeşte 5.01.bO 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 în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
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3. Alte active pmdm:ătoare de venituri nuete,care insumate depăşesc echivalenutul a 5.000 de euro pe
anu:

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

................................................................................................................................ " ..... , ...

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

V. Datorii
Debite, ipoted, garaHJlţiiemise inubeneficiul umIi terţ, bunuri achiziţionate in sistem leasing şi alte

asemeHJleabumui, dacă valoarea iHJlsumatăa tuturor acestora depăşeşte 5.000 de eum

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

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subveHJlţionate faţă de valoarea de piaţă, diHJl
partea unof' persoane, organizaţii, societăţi comerdale, regii autonome, companii/societăţi nuaţiomde sau
instituţii publice româneşti sau străine, indusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale aJl1lgajatonnlui,a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

//

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1şi al Il-lea
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VII. Velffiitmriale dedaralffitlldui şi ale membrilor săi de famme, realizate in ultimul an fiscal incheiat
(potrivit art. 41 dilffiLegea nr. 57112003 privind CoduJl fnscal, cu modificările şi completăriIe ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

2.2. Soţ/soţie

3.2. Soţ/soţie

4.2. 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 constitUlie act pUlblic şi răspmnd potrivit legii penale pentm inexactitatea saUl
caracteml incomplet al datelor menţionate.
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