


* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
oducţie. 

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

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

Ire sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii 

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

Imismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a căror valoare 
sumată depăşeşte 5.000 de euro 

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

momentul declarării. 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile Înstrăinate În 
mele 12 luni 

.--
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IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
:Iusiv 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: (l) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
livalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
Imulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă Însumată a tuturor 
stora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările În străinătate. 

--------1--~------

·Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
ni sau părţi sociale in societăţi comerciale: (3) imprnmuturi acordare in nume personal. 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0'0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0'0 ••••••••••••••••••••• 

............................... , . ........................... ........................... 
·No·iA·;·············································· . ...... , . 

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 

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

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

---~-------+_-~-~---t-----

---...j--------f----

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

1.1. Titular 

1.2. SoVsolie 

1.3. Copii 

·Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rude/ar de gradul 1 şi al Il-lea 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
)trivit art. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul liscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ:
 

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
 

Venituri din salarii 

l. Titular 

1. Soţ/solie 

l. Copii 

VenitUri din activităţi independente 

1. Titular 

/ 

,,. SOI/soţie 

~. Soţ/solie 

/
---~---+------------iI 

Venituri din cedareafolosinţei bunurilor 
~--

. Titular 

-Ienituri din investiţii 

________.,/:C.-.J... -l -j 

__T_it_ula-' +- ~L--+_--------____Ţ--------l 

Soţ/soţie --------+--------1--

'enituri din pensii 

Titular 

Soţ/solie 

mituri din activităţi agricole 

fitular 

-------~---1-

;Ol/solie 
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Venituri din premii şi din jocuri de noroc 
1. Titular 

!. Soţ/soţie 

1. Copii 

Venituri din alte surse 
. Titular 

:. Soţ/solie 
.~---j------- ---+----------~__4__----__1 

1. Copii
~--'---~~~~~~-_,__--~-----__t_-~-~----__+----_l 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatca sau 
'acterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

.tP..~.: .9..f:....Î4.1.~ 
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--------

DECLARAŢIE DE INTERESE
 

--=~'----.t,If'----';'I-f---ff-""""""':""-'-~=..JC:.!d.<c..u~~--------.::-_---~.--, 
2 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere: 

Nr. de părţi Valoarea totală a
Unitatea 

Calitatea deţinută sociale sau părţi/or sociale 
- denumirea şi adresa 

___+-"d~e~ac~ţ~iu~n,,-i---.J--.'iş~i/s~au a acţi uni/or 
1.1.. .... 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea i adresa 
2.1. ..... _ -----+-----------j-

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

:;? 
~ . 

. Contracte, Indu$lv cele de *sistenţă juridică, consultanDăjuridică, consultanţăşi civile.,obţinuteoriatlate 
l !lernlare in t1lI'lpnl exerd'rii ftlncţiilor, Ilţandatelor saudemnităţilorpublice finanţate de la btlg~tlll de 
aţ, local şi !l~,;f~J1duri externlf ori Încheiate CI1 societăţi comerciale cu capital de stat $~U unde statul este 
; iQUar ma"d'lItmluoritllrl'""ik':; , .,;: 'i" 
IBereficiaruldeconttat:nurrde, In<:itu!ia Proceduraprin TIpul Data D.Illlla VaJoorea 
:numele'cb1umireaşiali= 0JI1lIlWIntă: emeaw rontrnctului înclleierii cootIa:tuIui totaIăa 
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îrmdinţll 

contraclul 
deI1umirea~ 

rle;a 

ituJar ...........•... 

:ţI9J\ie ............-. 

i.d.l ele gJ1lIuI Il/ale litularului 
.......... 

:x:ictălî caoocialel Pmmnă fi7ică 

~A3:x:iaţii fumilialel Cabincte 
dividuale,cabimearoare, ~ 

vile rrofe;ionale ~ ~ civile 
1)fe;ionaIeQJ riilp.nxlerelimitalii care 
~rrofusiaeleffoloc:Jt!~i 
~FundaţiiI Am:mr) 

/ 

I 

cootra:tuJuicontra.:1ului 

/~ 

/
v'" 

/ -. 
v 

// 
/'

v'" 
V· 

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

ul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
;ietăOilor comerciale pe acDiuni la care declarantul împreună cu soCul/soDia Oi rudele de gradul 1 deoin mai 
Din de 5% din capitalul social al societăOii, indiferent de modul de dobândire a acCiunilor. 

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

~tt~GmPkă;J--
.....................................
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