
de

CNP

DECLARAŢIE DE AVERE

domiciliul

, având funcţia

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în dedaraţii, dedaI" pe proprie !răspundere
că împreună cu fammal) deţin lLumătoarele:
.....................................

* 1) Prin familie se Înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi În Întreţinerea acestora.

1. Bunmi imobile

1. TereJllmrn
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 cazu! 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) apariament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie.

*2) La "Titular" se menţionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titulaml, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bu.m.mi mobile
1. A1.I.tm1ehkule/mltohn-isme, tractoare, m31şhl.iagricole, şahl.pe, iaht1.l.ri şi alte mi.iloace de transport

care S1.I.I.1.ts1.I.p1.l.seÎinmatrk1.l.lării, potrivit legii

2. B1.I.I.I.1.I.Jrisub formă de metale preţioase, bij1.l.terii, obiecte de artă şi de C1.l.1t,colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoni1.l.1 c1.l.Jtmrainaţional sa1.l.u.miversal, a căror valoare

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

la momentul declarării.

III. B1.I.I.I.1.I.rimobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de e1.l.1'Ofiecare, şi lmmni imobile Îinstrăinate Îin
1.I.himele12 l1.l.J!l.i
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IV. Active fimm.ciue

Jl. Cmntul.Jrişi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de ecmnomisire şi investire,
indusiv cardurile de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora 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
ec'hivalente," fonduri ele investiţii SOl! cc'hivalente, lnclusiv JI'ontluri privQr'e de pensii SClU alte si,c;;tclne cu
acumulare (se vor declara cele aferente anuluifiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi nmpJrlUlmuturiacordate, dacă valoarea de piaţă nnsumată a tuturor
acestora 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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an:
3. ARteactive producătoare de venituri nete, care Insumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

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

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

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

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

V. Datorii
Debite, ipoted, garanţii emise In benefidul mmi tert, bunuri achiziţionate In sistem leasing şi aRte

asemenea bumuri, dacă valoarea Insumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

VI. Cadmni, senridi sau avantaje primite gratuit salIIsubvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea umor persoane, organizaţii, societăţi comerdale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau
instituţii publice româneşti sau străine, indusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheRtuieli, aRteledecât
cele ale angajatorului, a căror valoare individuallă 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 gradull şi alll-lea



vn. Venitmri ale dedaJmntlJllJi şi ale membrilor săi de familie, realizate În lJltimlJl an fiscal Încheiat
(potrivit art 41 din Legea nr. 571/2003 privind CodlJl fiscal, ClJmodificările şi completă riie lJlterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2.2. Soţ/soţie

3.
3.]. Titular

3.2. Soţ/soţie

4.2. Soţ/soţie

5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6.]. Titular

6.2. Soţ/soţie
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7. 1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

PrezeJlJlta dedaraţie cC)Jl1I.stihniead public şi răspuJlJld potrivit legii penale peJlJltru inexactitatea sa-un
caracterul incomplet al datelor meJlJlţioJlJlate.

SemJlJlăturaData completării
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