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cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia deţin următoarele:

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

1. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ
Se vor declara inclusiv cele aflate ?n alte ţări.

AnuI Cota- Modul de
TituIarul

Adresa sau zona Categoria*
dob Suprafaţaandini parte dobândire

4rúő&oij 3 P4ú fÁ'&wJN€') -CUN?

)

ĺ
ĺ________________________________

* Categoriile indicate sunt: (1) agricot; (2) forestier; (3) intravilast (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuriextravilane, dacă se află în circuitul civil.
*2) La “Titular" se menţionează, în cazul bunurilor propdi. numele proprietarului (titu]arul, soţul/soţia, copi]uI),iar în cazul bunurilor în coproprietate. cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

NOTĂ:
Se vor decbra inclusiv cele aflate in ake ţăd.
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* Categorile indicate sunt (1) apaitament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciateĺde
producţie.

*2) La “Titujar" se menţioneazä, în cazul bunurilor proprii. numele proprietarului (titu]arul. soţul/soţią copilul).
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

11. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport

care sunt supuse înmatriculării, potrivit Iegii

Natura Marca Nr, de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire

—
‘—

‘

—
— — -

—.

—%

—

r c - —

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colccţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro

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

la momentui declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

—

—

-

111. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 Iuni

Natura bunului Data Persoana către care s-a Forma
tnstrăinat înstrăinării înstrăinat înstrăinării

Valoarea

r —

—
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IV, Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv 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 flnanciare din străinătate.

Tnstituţia care administrează Tipul* Valuta Deschis în anul Soldivaloare la zişi_adresa_acesteia
-

—

——

— %.-

.-

-

4Categorük żndicate sunt: (1) conţ eurenl sau echivaženţe (ine/usiv earcQ; (2) depozżż hancar sau
echiva/eníe; (3) fönduri cle invesli(ü sau echivakníe, inelusiv fönduri privaíe de pensii sau alíe sis(eme eu
aeumulare (se vor declarn eele nfereníe anuluiJiseal anleriop,).

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă vałoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţii]e şi participările in străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este . Număr de titlurU
. . . * TipuI* . . Valoarea totală Ia ziacţionar sau asoeiaUbeneficiar de imprumut eota de participare

.—

—

-

- L

(7a:egorii1e indicaíe sunx: (1) húrťii de vaĺoare deţinule (dtluri de sxw, cerxijîcale, obliga(izmi,); (2)
ae(iuni sau păr(i soeiale în soeielä(i cojnerciak; (3) i;nprwnuíuri aeordaie în nume pe;wonat
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3. Mte active producătoare de venituri nete, carc însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneflciul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte

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

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

VL Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor penoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companiÝsocietăţi naţionale sau
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Sursa venitului: Serviciul prcstatlObiectul Venitul anualCine a realizat venitul
numele, adresa generator de venit încasat

1.1.Titular

—

1.2. Soţ/soţie —

.-

1.3. Copii
—

*Se exceptcază de la declarare cadonrile şi żraźa(iilc unzale primiie din panea rndeior de gradui J şi cd lI-Iea
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu moditicările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

. . . Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anualCine a realizat venitul
•:. numele, adresa generator de venit wcasat

1. Venituri din salarji

1.1.Titular

ĘNcScu ţNwĄ- Se TčrJ »L
1.2. Soţlsoţie

r-

1.3. Copii

ľ7cŕ/bĆflJJjJ1ţ»4z5 «WrJĽ —

2. Venituri din activităţi independenie
2.1. Titular

r

2.2. Soţisoţie

—

3, Venituri din cedareafołosingei bunurflor
3.1.Titular l____________

—

3.2. Soţ/soţie

-

4. Venituri din investi(ü

4.1.Titular

—

4.2. Soţlsoţie
.-

5. Venüuri din pensii

5.1. Titular

—

5.2. Soţlsoţie

—

—
6. Venituri din activită(i agricole
6.1. Titular

-

6.2. Soţ/soţie

— I

/
?
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Cine a realizat venitul Sursa venitului: J Sen'iciul prestatíobiectul 1 Venitul anual
Nume, adresa L generator de venit încasat

7. Veniiuri din premü şi din jocuri de noroc

7.1. Titular
-

—

7.2. Soţ!soţie

. r

7.3. Copii

r
-

8. Veniluri din alże surse

8.1. Titular
c

—

8.2. Soţ/soţie

—

8.3. Copii

—

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit Iegii p nale peutru inexactitatea sau
caracterul incomplet aI datelor menţionate.

Data completării nătura
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cunoscând prevederile art 292 din Codul penal privind falsuĺ în deelaraţii, declar pc propria răspundere:

1. Asociat sau acţionar Ia societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

de

- Nr, de părţi Valoarea totală aUnitatea
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale

— denumirea şi adresa
— de acţiuni şi/sau a acţiunilor

lj
—

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţflor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de intercs
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neuvernameiitaIe:

Unitatea
— denumirea şi adresa

— Calitatea deţinută Vaioarea beneficiilor

—2.1
—

3. Calitatea de mernbru în cadrul asociaţiilor profesionale şiÍsau sindicale
3.1

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administnre şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1

-

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică,consultanţă juridieă, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este

5.1 BQhĹ1LMŰ wntnir Piauknpin Tq Ita Duia Vaknza
pinbdainiih şiah cntalmt cae a löst ctitaztW hrIiaii witflihś totalăa
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1) Prin rude de grachd J se mnţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneňciarului de contract unde, prin calitatea deţinutä. titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul l obţin contracte, aşa cum sunt deflnite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declaraiitul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea san
caracterul incomplet aI datelor menţionate.

Data completării .nătura
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