
DECLARAŢIE DE AVERE
 

.ubsemnatul/Subsemnata,, . 
e 

unoscând prevederile act. 29 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 

ă împreună cu familial) deţin următoarele: . 

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

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
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 
Ktravilane, dacă se află în circuitul civil. 

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţuL'soţia, copilul), 
II în cazul 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) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
roducţie. 

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

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

are sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 

IUmismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
nsumată depăşeşte 5.000 de euro 

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

a momentul declarării. 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
lltimele 12 luni 
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IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
nclusiv 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 
,chivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
lcumulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă Însumată a tuturor 
Icestora 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) 
lcţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
n: 

~()i~b:Z
 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

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

semenea bunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Lti 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
lartea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
nstituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
ele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro' 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii / 

·Se excepteazăde la declarare cadaurile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1şi al ll-len. 

4
 



.. 
.. 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an fiscal Încheiat 
Jotrivit art. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
 

'. Venituri din activit(jţi independenle 

:.1. Titular 

:.2. Soţ/soţie 

:. Venituri din cedareafolosiilf~f6unuritor 

'.1. Titular 

,.2. Soţ/soţie 

"1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

'.1. Titular 

'.2. Soţ/soţie 

i.1. Titular 

i.2. Soţ/soţie 
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I ' 

.1. Titular 

.2. Soţ/soţie 

.3. Copii 

':Venituri din alte surse 
.1. Titular 

.2. Soţ/soţie 

.3. Copii 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
!racterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnătura 

..............~ .
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--------------------1------

Valoarea beneficiilor Calitatea deţinută 
Unitatea 

- denumirea şi adresa 

t 

L '.,," or-'""'- .~--------__1_ --l-----------=-~----j 

------\------------1--------------1 

L "'" 
~._~~~~~~-

._-----------------...j 

It:reficiarulre roJtra:t IJlIIn:1e, 
umeield:numireaşi "':a.lrexi='-----_--1-_~ 

DECLARAŢIE DE INTERESE
 

, 
noscând prevederile art. 292 i Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

Nr. de părţi Valoarea totală a
Unitatea 

Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 
- denumirea şi adresa

.~ 4~ ~__~.:-d:'Ce.:-a~ct:'iu":.'n~i_\-----.'Lşi/saua acţiunilor -


~---------------t___------+-----+--------

1, 
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. denumireaşi 

a:Iresa 
îrxxOOirJ1al 
contIactul 

ronlia.iului con1roctuIui 

Trtular ............... 

~. 

...----.

~~ ............... 

r--  ~ --.. - , 

RIXle <r gnrlul I'!aIetitularului 
............ --. - - '  ---

S<rielăţiccmm;jaJe/P=-ăfizică 

autorizată!AAx:iaţiifumiliaIe' Ca!Jirne 
irxlividuaIe, al!Jinete a=iate, =ielăţi 

civilepufusi<mIe ~=ielăţi civile 
pufusi<mIe cuIă'ipurrl:re limi1ată care 
desflŞ:e'ă putesiade rwrx::&I ()ganizaţii 
~e/Fm:laţiiI AAx:iaţifJ 

- - ~ - -
, 

1) Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

:oţuI/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5, Nu se declară contractele 
:ocietăOilor comerciale pe acOiuni la care declarantul împreună cu soOuI/soOia Oi rudele de gradul 1 deOin mai 
mOin de 5% din capitalul social al societăOii, indiferent de modul de dobândire a acOiunilor. 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
:aracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnătura 

.................~ .
 

.
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