
D EC LAR AŢIE  DE AVERE

Subsem natu i/S ubşem nata q; Lj C J  (U i  ţ J ' ţ b o ^  > U i o U ^  t având funcţia
de ___________ y*w /? ».<**, ^ u ^ c /o 'o J ,  i i  - 4 G ,  4 w .  f* G  v-q /c e  cu-___________

CNP ______________________ , dom iciliu l _________________________________________________________

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind fa lsu l în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că îm preună cu fam ilia1) deţin urm ătoarele:

*1) Prin fam ilie  se în ţe lege soţul/soţia şi copiii aflaţi în în tre ţinerea acestora.

I. Bunuri im obile 
1. Terenuri
N O T Ă :  Se vor declara inc lusiv cele aflate în alte ţări.

| Adresa sau zona Categoria* Anul dobândirii Suprafaţa Cota-
parte

M odul de 
dobândire T itu la ru l1)

|__________________ — T
_— _ _ -----

■ ——

_--—'_ — --------

* Categoriile  ind icate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de 
terenuri extravilane, dacă se află în circuitu l civil.

*2) La "T itu lar" se m enţionează, în cazul bunurilo r proprii, num ele proprie taru lu i (titu larul, soţu l/soţia , copilu l), iar 
în cazul bunurilor în coproprietate, co ta-parte şi num ele coproprietarilor.

2. C lădiri
N O T Ă :  Se vor declara inc lusiv cele afla te în alte ţări.

Adresa sau zona C ategoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
M odul de 
dobândire T itu la ru l2*

co vS /, <j c</

,
____

producţie.

*2) La "T itu lar" se m enţionează, în cazul bunurilo r proprii, num ele proprie taru lu i (titu larul, soţu l/soţia, copilu l), iar 
în cazul bunurilor în coproprietate, co ta-parte şi num ele coproprie tarilor.

II. Bunuri mobile
1. A u tovehicu le/autoturism e, tractoare, m aşin i agricole, şalupe, iahturi şi alte m ijloace de transport care sunt

supuse înm atriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabrica ţie M odul de dobândire

f  °  LU Aj o A f i i i i c * S u  / (



2. Bunuri sub form ă de m etale preţioase, bijuterii, ob iecte de artă şi de cult, co lecţii de artă şi num ism atică, 
ob iecte care fac  parte din patrim oniul cultural naţional sau universal, a căror va loare însum ată depăşeşte 5.000 
de euro

N O T Ă :  Se vor m enţiona toa te  bunurile aflate în proprietate, ind iferent dacă ele se află sau nu pe 
teritoriu l Rom âniei la m om entul declarării.

Descriere sum ară Anul dobândirii Valoarea estim ată

-------■— -

—----

III. Bunuri mobile, a că ror va loare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri im obile înstră inate în ultimele
12 luni

Natura bunului 
înstră inat

Data
înstră inării

Persoana către care s-a 
înstră inat Forma înstră inării Valoarea

___ _________—

__— -— ------- — -----------

IV. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, fo rm e echiva lente de econom isire  şi investire, inclusiv 

cârdurile  de credit, dacă valoarea însum ată a tu tu ro r acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :  Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare  din stră inătate.

Instituţia care adm inistrează 
şi adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/va loare la zi

*Categoriile  ind icate sunt: (1 )  cont cu ren t sau ech iva lente  (inc lusiv cârd); (2 )  depozit banca r sau  
echiva lente: (3 ) fonduri de investiţii sau echivalente, inc lus iv  fondu ri p riva te  de pens ii sau alte sis tem e cu
acum ulare (se vo r declara ce le aferente anu lu i fisca l anterior).

2. Plasam ente, investiţii d irecte şi îm prum uturi acordate, dacă va loarea de piaţă însum ată a tu turor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :  Se vor declara inclusiv investiţiile  şi partic ipările  în stră inătate.

Em itent titlu /societa tea în care persoana este 
acţionar sau asocia t/benefic iar de îm prum ut Tipul* Num ăr de titlu ri/ 

cota de partic ipare Va loarea tota lă la zi

*Categoriile  ind icate sunt: (1 )  hâ rtii de va loare deţinute (titlu ri de stat, certificate, ob ligaţiun i); (2 )  acţiuni 
sau p ă rţi socia le în soc ie tă ţi com ercia le; (3 )  îm prum uturi acordate în num e personal.

3. A lte active producătoare de venituri nete, care însum ate depăşesc echiva lentu l a 5.000 de euro pe an:



N O T Ă .  Se vor declara inc lusiv cele aflate în stră inătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii em ise în beneficiu l unui terţ, bunuri achiz iţionate în sistem leasing şi alte asemenez 

bunuri, dacă va loarea însum ată a tu tu ro r acestora depăşeşte  5.000 de euro
NOTĂ: Se vo r declara inclusiv pasive le financiare  acum ulate în stră inătate.

C red itor C ontracta t în anul Scadent la Valoare

______ _____ _
_- —*

VI. Cadouri, servicii sau avanta je prim ite g ra tu it sau subvenţionate  fa ţă de va loarea de piaţă, d in partea unoi 
persoane, organizaţii, societăţi com ercia le, regii autonom e, com panii/societăţi naţionale sau instituţii publice 
rom âneşti sau stră ine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, a lte le decât cele ale angaja toru lu i, s 
căror va loare ind ividuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a rea lizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciu l p restat/O biectu l 
genera to r de venit Venitu l anual încasat

1.1. T itu la r

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la  declarare cadourile ş i tra taţiile  uzuale p rim ite  din partea  rud e lo r de g radu l I ş i a l 11-lea. 
VII. Venituri ale declarantu lu i şi ale m em brilo r săi de fam ilie, rea lizate în ultim ul an fisca l înche ia t (potriv it art.

41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu m odificările  şi com ple tările  u lterioare)

NOTA: Se vo r declara inclusiv veniturile  provenite din străinăl ate.
Cine a realizat venitul Sursa venitului: 

numele, adresa
Serviciu l p restat/O b iectu l 

genera to r de venit
V en itu l anual 

încasat
1. Venituri din sa la rii
1.1. T itu la r

i * < k / Q U  t v9 q  f  t t cv V L
1.2. Soţ/soţie

t, rlu*. 0  o  h ? £jL  - 6 0 .  C O o  h
1.3. Copii

2. Venituri din activ ită ţi independente
2.1. T itu la r

2.2. Soţ/soţie



3. Venituri d in cedarea fo los in ţe i bunu rilo r
3.1. T itu lar

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri d in investiţii
4.1. T itu lar

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri d in  pe ns ii
5.1. T itu la r

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din ac tiv ită ţi agricole
6.1. T itu lar

6.2. Soţ/soţie

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/ob iectu l 
genera tor de venit

Venitu l anual 
încasat

7. Venituri d in p re m ii ş i din jo c u r i de noroc
7.1. T itu la r

7.2. Soţ/soţie
y ' ' ^

7.3. Copii

8. Venituri d in alte surse
8.1. T itu lar

8.2. Soţ/soţie y '

8.3. Copii

P rezenta declara ţie  constitu ie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracteru
incom plet ai da te lo r menţionate.

\ Q ,Data com pletării Sem nătura


