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de ..(,.>.~':~j(../!-:~/~..,..~: V<':.. :';-? C~ , la ~:. ~·:~/y..0., " " declar pe propria
răspundere, că împreună cu familial) deţin următoarele active şi datorii.

1 lprin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
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• Categoriile indicate sunt: (l)agricol; (2)forestier; (3)intravilan; (4)luciu apa; (S)alte categorii de
terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil.

2. Clădiri:
Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări

Adresa Categoria* Anul Supraf,
dobândirii

*Categoriile indicate sunt: (l)apartament; (2)casă de locuit; (3)casă de vacanţă; (4)spaţii
comerciale /de producţie.
2 La "titular", se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul,
soţul/soţia. copilul), iar în cazul bunurilor In coproprietatc, cota-parte şi numele copropri etarilor.

1. l\utcwchiculc/autoturislllc. tractoare, maşini agricole.
transp0l1 care sunt supuse înlllatrieularii. potrivit legii:
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2 Bunuri sub forma ele metale preţioase, bijuterii. obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatid. obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal sau altele
asemenea, a căror valoare insumată depăşeşte 5.000 Euro.
Nota: Se vor menţiona toate bunurile anate în proprietate, indikrent dacă ele se af1ă sau nu pe teritoriul
României ]a momentul declarării.

Descl"iere su marăl ~
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III. BUNUlU MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 1.000 EURO FIECARE ŞI
BUNURI lMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI

I I -

I Ţ- - lNatura bunului Data Persoana către care s-a Forma Valoarea
Înstrăinat i Înstrăinării I Înstrăinat Înstrăinării
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IV. ACTIVE FINANCIARE
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economlSlre ŞI

investite, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro.
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează Tipul * Valuta Deschis Sold/valoare
şi adresa acesteia În anul la zi
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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.

2. Plasamente, investiţii directc şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă Îllsumată a
tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro.
Notă: Se vor declara inclusiv investiţiile şi participărik în străinătate.

: Emitent titlu /societatca În cal'C penoana I Tipul* Numă,· de titluri / ('o(a de
! este actÎon;w ,au asociat / heneficia,' de I pa,·tieipare
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 Euro
pe an:
Notă: Se vor declara inclusiv cele atlate în străinătate.

v. DATORlI
Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri
achiziţiollate în sistem leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora
depăşeşte 5.000 Euro.
Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat În anul Scadent la Valoare
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VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea Ullor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi
naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv bruse, credite, garanţii, decontări
de cheltuieli sau alte asemenea, a căror valoare individuală depăşeşte 300 Euro *)
Nota: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in străinătate

Cine li realizat
venitul

Sursa venitului:
Nume, Adresa

I Serviciul prestat /
obiectul generator de

venit

Irl..~Soţ/soţie -~-_- J-~ __ '__ 0_ _ , ~ .00_

lOl3~ CopiI= ~_. . ...-=.-o 0 • • ._
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;-';c e:\certc~lI[l de la declarare cadollrile şi trat3tiilc u/lialc primite Jin partea rLll.lclorode gradul [ şi [1

\11. Venituri ale declarantului şi ale membrilor
încheiat (pl)uOi\it artAl din fe[:ca m57L
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1.3. Copii I
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2.Venituri din activităţi independente

1.1 .Titular r-
o ••• =~1.2. Soţ/soţie
....

3.Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
I

1.1.Titular 1
.• o. I1.2. Soţ/soţie etc. I

.• o. I !
;

Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate_
I Cine a realizat I Sursa venitului: Serviciul prestat / 1 Venit anual Încasat

I venitul I Nume. Adresa obiectul ;ee~li~rato~ ~bVenituri din salarii

em m ,

1.1.Titu1ar
....
1.2. Soţ/soţie I
.... I

I

5.Venituri din pensii
----,
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r 7.Venituri din premii şi dinjocuri de noroc

j1.1.Titular I
-- ------- ~--- ------ -- -

.... I

~~. SOţ~soţie I I
I I

.. ,.

----oi
I----<

1.3. Copii I I
I

I I [ I.... ~
8.Venituri din alte surse I

I
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•• o,

1.3. Copii
.- ..

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru
inexactitate a sau caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării:
? 0+ ~-:....,~.y


