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cunoscând prevederil art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprk raspundere
că împreun ă cu familial ) deţin următoarele:
* 1 ) Prin familie se în ţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
N 0 TĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

.
Adresa 'satt Zona
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Cat . gOria*
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Nio'dul (',e.
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----------* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categoril de terenuri
extravilane, dac ă se afl ă în circuitul civil.
*2) La "Titular" se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
2. Clădiri
N0TA:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa-sau zona
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---

------
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă de locuit; (3) cas ă de vacanţă ; (4) spaţ ii comerciakidc
producţie.
*2) La "Titular" se men ţionează , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţ ia,
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor.
II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi ş i alte mijloace dc transpori
care sunt supuse înmatricul ă rii, potrivit legii
Natura

Mârca

Nr d'e buc ăţi

,

' 11,1odal de dobâridi e

koul de fabricaţ ic
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2. Bunuri sub form ă de metale preţ ioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de cult, colec ţil de arta ş t
nhmismatic ă , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţ ional sau universal, a că ror -,:faio3re
insuipată depăşeşte 5.000 de euro
N0T:
, Se vor men ţ iona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă ele se afl ă sau nu pe teritoriul Românici
la momentul declarării.
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III. Bunuri mobile, a c ă ror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, ş i bunuri imobile înstr ă inate în
ultimele 12 luni iilui
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IV. Active financiare
1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investi ţ ii, forme echivalente de economisire
şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dac ă valoarea însumat ă a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
N0
:
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau institu ţii financiare din str ăinătate.
iStitutiu carg administreaza
.si a( . s.' , . Cesteia '
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,
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*Categoriik indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card),. (2) depozit bancar sau
echivalente: (3) fonduri de investifii sau echivalente, inclusiv fonduri privute de pensit sau alte sisterne cu
acumulare (se vor declara cele aferente anuluifiscal anterior).
2. Plas;4mente, investi ţii directe ş i împrumuturi acordate, dac ă valoarea de piaţă însumată
a tuturor
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
N T :
Se vor declara inclusiv investi ţiile ş i particip ările în străinătate.
Emitent.-„.titiu/societatea
in cakc persouna este
.
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3,. Alte active produc ătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echiValentui a 5,C0:1
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N0T:
St‘, vor declara inclusiv cele aflate în str ăinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achizi ţionate în sistenz leasing şi alte
asemenea bunuri, dac ă valoarea însumat ă a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
1\10TĂ.:
vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăinătate.
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VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă de vaioare?. eie ly1a ţă, din
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companiiisociet ăti uall:ozzale sau
institu ţii publice române şti sau stră ine, inclusiv burse, credite, garantii, decont ă ri de eheltui0S,; altele decât
cele ale angajatorului, a c ă ror valoare individual ă depăşeşte 500 de euro*

C ine a realizat venitui

Sursa vetutultd:
liumele, adresa

,

Serviciul prestati011ee
g,eneralor de 'ileit

1.1. Titular
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1.3. Copii
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"Se excepleaz ă de lo deelarare cadourile traialide uzuale prnniie din partea rudelor de ,fzradul

-al 114ea.

VII. Venituri ale declarantului ş i ale membrilor s ă i de familie, realizate în ultimul an fiscal 'incheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ă rile şi completă rile ulterioarej
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate.
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lienitdrt din`Czetivitil ţ iindependetnt ,
2.1. Titular
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2.2. Soţ/soţ ie
3. Vrnituri clin eiii2rea fulosîrljef bunurilor

3.1. Titular
3.2. Soţ/so ţie
4. ron•turi din invesnin

4.1. Titular
4.2. Soţ/so ţie

5 Wnituri clin pensii
5.1. Titular
5.2. Soţ/soţ ie
6. renituri din activităţ i agricole

6.1: Titular
6.2.'Soţ/soţ ie
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7.1. Titular
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7.2. Soţ/soţie
7.3. Copii

Vţ:n Itui.i,, din alte sur.s,'
8.1. Titular

_.«1

8.2. Soţisoţie

_.1

8.3. Copii

Prezenta declara ţ ie constituie act public şi ră spund potrivit legii penale pentru inexadi.tatea
earacterul incomplet al datelor mentionate.
Data complet ă rii
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