
DECLARATIE DE AVERE 
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, domiciliul 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul In declaratii, declar pe proprie 
răspundere 
că  impreună  cu familia l)  detin următoarele: 

*1) Prin familie se in ţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi 1n intreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
N 0 TĂ  : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de 
terenuri extravilane, dacă  se află  in circuitul civil. 

*2) La "Titular" se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, 
copilul), iar in cazul bunurilor "in coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 
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producţie. 
*2) La Titular se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, 

copilul), iar în cazul bunurilor în boproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

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

transport care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii 

Natura 	 lrc 	 N r. de li fi 	\ii ul dc fi bricic 	1(dul (le (ibâfl(ii ri 
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2. Bunuri sub formă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colec ţii de artă  şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare 
însumată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă  ele se af1 ă  sau nu pe teritoriul 

României 1a momentul declarării. 
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111. Bunuri mobile, a c ăror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 
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Iv. Active financiare 



1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea însumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ  
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau instituţii financiare din străinătate 
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*categoriile  indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anterior). 

2 Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însumată  a 
tuturor acestora depăşeşte 5 000 de euro 

NOTĂ  
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate 
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*categoriile  indicate sunt:: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certficate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerczale (3) împrumuturl acordate în nume personal 

3 Alte active produc ătoare -de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro 
pean:  



NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în str ăinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, 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 în str ăinătate. 
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Contract.il iit 1111111 Sc.ident li V11udrc 

vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
institu ţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele 
decât cele ale angajatorului, a căror valoare individual ă  depăşeşte 500 de euro* 
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1.2. Soţ/soţie  

1.3.Copii  

*Se  exceptează  de la declarare cadourile şi trataiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 
11-lea 



1.3. Copii 
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2. VenitUri din activităţă  independtifite:,  

2.1. Titular 

olasin ei buniirilor 3 Venituri din cedarea 

1.1. Titular 

Sursa venitului: 
numele, adresa 

Serviciul pr'estat/Obieetul 
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endul anual 
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3.1. Titular 
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4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Yenituri din pensii 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activiton agricole 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

Cin -a reabz;.-il y CII itIll Sursa N enituţui; Serviedd p restat/obi ectul enitul iiiul 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal 
incheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările şi completările 
ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv Veniturile provenite din str ăinătate. 



Nutne, adt - cş,a. ;.;enerat(n -  de vend ineat 

7. Venituri dirr prernii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8: Venituri dinalte snrse 
: 

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 
_ 

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 
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cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere: 

1. Asochtt s:di actionar la societati 
,inţ,,ţw; economic, irrecum şr':inembru 

comerciale, comptnii/soeietati 
în asocia 11, funda ţii 
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na tonale, 
san alte orginiza 

Calitatea de ţinută  _-, 
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sociale 
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ii n_e_guxermimenitile: 

de eredit, grupuri de 

Unitatea 
- denumirea şi adresa 

de actiuni 

părţi 
sau 

Valoarea total ă  a 
părţilor sociale 

şi/sau a actiunilor 
1.1...... 	 ._._-.. _ 	

__-___ 
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i 2. Calitatea de membru in oroanele de conducere, administrare 
regidor autonome, ale compandlor/societatilor nationale, 
econonde. ale asocialiilor sau fumhttiilor ori ale :tItor 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - 

si conlrol 
ale inslitudilor 

organi/a ii neguverna 
-  

Calitatea deţinută  

ale 
de eredit, 

mentale: 

sodetatilor comerciale, ale 
ale grnpurilor de interes 

Valoarea beneficiilor 

-2.1 	 
----- ,,.. 
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3. Calitate:t tle mentO%iiiffia‘ţrul  asocia ţifior profesiona ţe 
. 	 : ______:._ 3:1... 	. 

si/sau sindie. 
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4. ('alitatea de membru in orgauele de conducere, administrare si control, 
detintrie in ettirtil parlidelor poldice, funett:t dctinuta si denumirea partidului 
4.1 	 

retribuite sau 	neretribuite, 
poldie 

5. Contracte, inelusk cele de asiStentil 
exereitarii funetfilor, mandatelor 
elderne 	ori 	illeilCi:liC 	cu 	societati 
inajoritariminoritar: 

juridiea, consultan 
sau demnitatilor publiee 

comerciale 	cu 

it si eivile, obtinute 
finantate de la 

eapital 	de 	Ntat 

sau allate in derulare în timpul 
bugeltil de stal, local si diu fonduri 

Nau unde statul esie ae iona f' 

5.1 Beneficiarul decontract nurnele, InsfitUffi 
contractmtă: 
denumiwa şi 

firnceduraprin 
caţ. ', a Fost 
Incredinţat 

Tipul 
contractulut 

Data 
Incheiefii 

contrachlui 

Durata 
contractului 

Valoarea 
totaraa 

contractului 
ptedumeleidenumha şiacIresa 



aciresa contractul 
Trtular....... ..... ... 

.-- .,— -- ,-- 

Soţ/soţie ...... 	. 

— — — 
—__ , 

Rude de graclul Il)  aletitulatului 
............ — ___ 

Societăţi comerciale/Petsoană  fizică  
autorizată/Asociaţii familiale/Cabinete 
individuale, cabineteasociate, societali 

profesionale cu ?aspundere limitatăcare 
desraşoarăprofesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemarnentale/Funda0/Asocia ţii2)  

— 

civile profesionale sal 	1 societăţi civile  
- 

I)  Prin rude de gradul I se Inţelege părinţi pe linie ascendent ă  şi copii pe linie descendentă . 
2)  Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută , titularul, 

soţul/soţia ş i rudele de gradul I ob ţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. 

Prezenta declara ţie constituie act public si răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 
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