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CNP domiciliul

DE

c1JIJIJlosc:ândprevederile art. 292 dilll Codul pemll priviJlJld falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere
că Împn~ună cu familial) deţin următoarele:
.....................................

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

L B11UJlUJrllimobile

L Terell1l1l1ri
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, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor îll coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

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



În cazul bunurilor proprii, numele proprietarului
cota-parte şi numele coproprietariioL

) spaţii comerciale/dede indlcate sunt (i apartament;
producţie

La "Titular" se
iar!n cazul bunurilor în

casă de (3) casă de

!am L soţu copilul).

II. BUInul"imobile
L Autovehkulehmtoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahtud ŞI alte mijloace de transport

care sunt supuse Înmatrkulării, [lotJ'ivit legii

2. Bumu'i sub formiii de metale
nmuismatid, obiecte care fac din
Înşumată depăşeşte 5JHH) de euro

obiecte de artă şi
patdmoniul cultural naţional sau

colecţii de :u-tă şi
a căror valoare

NOTA.
Se vor menţiona toate bunurile aflate În proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul Romaniei

]a momentu! declarării .

.~
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III. Bunuri mobile, a ciinn valoan~ depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi hunuri imobile Înstrăinate ÎII
ultimele 12 hmi
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I
I
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I

Valoarea



IV. Active fin:wdare

1. Conturi şi depozite fonduri de investiţii, forme echivalente de eCOl10nUSIreŞI investin::,
indusiv cardlUlrilede credit, dacă valoarea Îinsmnată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflatein bănci sau instituţii financiare din străinătate,

J 1 I
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*Categoriile indicate sunt: cont curent sau echivalente (inclusiv cord),
echivalente: fonduri de sau echivalente, inclusiv de
acumulare (se vor declara cele aferente anului fis cal anterior).

depozit bancar sau
,'Sau alte sistenle (~'jj

2. Plasamente, investiţii directe şi umpmm1Jt1Jd a(;ordate, dacă valoarea de piaţă Îns1Jmată a tut1Jror
acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor dedara inclusiv investiţiile şi participări le În străinătate.

-------- . .._----~-,-- .-------- ------~.,-_._---

*Categoriile indicatc sun/: (J) hârtii de valoare de/inutc (titluri de stat, certificate, obliga/ilml), (2)
actiuni sau părţi sociale in societâli comerciale; (3) imprumuturi acordate in nwne persona!



3. Alte active
an:

...........

de venituri

............. - .
........ ",., .

care Însumate

'-0 •••• , •• ,

echivalentul a 5.000 de euro pe

. ,." .. "

NOTĂ,
Se vor declara inclusiv cele aflate În străinătate.

... .
• ••••• , •• 0 •••••••••••••••••

•• , •••••• 0.0 , •••••• "0 ••• . .... , .. ".,

V. Datm-ii
Debite, ipoteci, garanţii emise În beneficiul unui terţ, bumui achiziţionate În sistem leasing şi alte

asemenea Ilmm.l.JrÎ, dacă valoarea insmnată a tuturor acestora depăşeşte 5.1.100 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasiv ele financiare acumulate în străinătate.

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea l.mor persoane, org:mizaţii, societăţi comen:iale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau
instituţii pulblke româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatomlui, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

1.1. Titular

] .2. Soţ/soţie

].3. Copii

*Se excepteazâ de la declarare cadourile şi trata(iile uzuale primite din partea rudelor de gradull şi alll-lea



VII. Venihlrn ale dedarantului şn ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an fiseal
aI't. 41 din Legea nI'. 571/201B Codul Hscal, cu modiHeăJriIe şi eompletădle

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

din salarii
1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. I . Titular

4.2. Soţ/soţie

5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie



7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

-.------

8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

l J J18.3. Copii

J
Pn:zenta declaraţie constituie act public şi

camcteTulillcmnplet ai date[oJr menţionate.
potrivit legii penale inexactlltatea sau
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