
DECLARAŢIE DE AVERE

clI!JI1losdJl1ldprevederile art. 292 diJl1lCodll!R peJl1laRpriviJl1ld falslI!l ÎJI1ldeclaraţii, declar pe proprie Jrăspll!JI1ldere
că imprellllJl1lăClI!familial) deţiJl1llIllrmătoarele:
.....................................

* 1) Prin famiHe se inţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi in întreţinerea acestora.

1. BlI!JI1lll!riimobile

L TeremlJd
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: apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie.

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

II. Bmll.1JJrimobile
1. A1I.1I.tovehkule/autotulrisme, tradm1l.re, maşiJ!Jliagricole, şalupe, iaht1l.1l.JrRşi alte mijloace de tJraJ!Jlsport

care SUJ!JltS1I.1I.[luseÎnmatrkuHirH, potrivit legii

2. Bmmri s1I.1I.bformă de metale preţioase, bijuterii, obiede de artă şi de cult, colecţii de artă şi
J!Jlumismadcă, obiecte care fac parte diJ!Jlpatrimoniul cultural J!Jlaţiom1l.1sa1l.1l.1I.1I.Jl1liversal,a diror valoare
ÎJ!Jlsumatădepăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor menţiona toate b1l.1l.nurileaflate in proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României

la momentul declarării.

III. BmmJrR mobile, a drOJr valoare depăşeşte 3.000 df~ euro fiecare, şi bUJ!Jluriimobile ÎJ!JlstrăiJ!JlateÎJ!Jl
ultimele 12 IUJ!Jli
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IV. Active financiare

1. C(]mturi şi depozite bancare, fondUlri de ilmvestiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardUlrHe de credit, dacă valoarea nnsUlmată a tuturor acestora depăşeşte 5JWO de eUlro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate in bănci sau instituţii financiare din străinătate.

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investi1ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anuluifiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi ÎmprUlmUlturi acordate, dacă valoarea de piaţă ÎnsUlmată a tutUlror
acestora depăşeşte 5.000 de eUlJrO

NOTĂ:
Se vor declara inclUlsivinvestiţiile şi participările in străinătate.

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare de1inute (titluri de stat, certificate, obliga1iuni); (2)
ac1iuni sau păr1i sociale in societă1i comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.
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aJt1l:

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

V, Datorii
Debite, ipoted, gamJt1lţii emise iJt1lbeJt1ldiduJ umani terţ, bllmmri aclb1iziţhmate iJt1lsistem leashng şi aUe

asemeJt1leabumJlri, dacă valoarea iJt1lsumată a tuturor acestora depăşeşte 5,000 de euro

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

VI. Cadouri, servidi sau avanttaje plrimite gratuit sau subvenţioJt1late faţă de valoarea de piaţă, din
partea uJt1lorpersoane, oJl"g:;mizaţii, societăţi comerdale, regii autonome, companii/sodetăţi naţionale sau
instituţii publice româneşti sau străine, indusiv burse, credite, garanţii, decontări de dneUuieli, altele decât
cele ale angajatomlui, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

] .3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trata/iile uzuale primite din partea rudelor de gradul] şi ali1-lea.



VII. Venitmd ale dedaJranhdMi şi ale membrilor săi de famme, realizate nn MItimMIan fiscal nncheiat
(potrivit art. 41 din Legea nil'. 57112003 privind ClJldMIfiscal, CMmodificările şi completările Mherioare)

NOTĂ:
Se vor dedara indusiv

1.3. Copii

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3.2. Soţ/soţie

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6.2. Soţ/soţie

provenite din străinătate.
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7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act pubUc şi răspllJlmdpotrivit legii penale pentm illlenctitatea sau
caracterul im~ompld al datelor m~mţilJimAte.

Data completării


	page1
	titles
	DECLARAŢIE DE AVERE 

	images
	image1
	image2
	image3
	image4
	image5
	image6
	image7
	image8
	image9


	page2
	images
	image1
	image2
	image3
	image4
	image5
	image6


	page3
	images
	image1
	image2


	page4
	titles
	:::::::::::::::::::::::::::::::~ .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 

	images
	image1
	image2
	image3
	image4
	image5


	page5
	images
	image1
	image2


	page6
	images
	image1
	image2
	image3
	image4



