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cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspunderi 
că împreună cu familia1) deţin următoarele: 

I. BUNURI IMOBILE 

1. Terenuri 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

2. Clădiri 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 
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apartament; (2) 

~c/ ~a~ 

(Juc/?~c:JV/f 0 
* Categoriile indicate sunt: (1) 

comerciale/de producţie. 
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 
2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, ~.OJ~l/so~, 

copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. y~ ~u.... tl~ ,ş 
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II. BUNURI MOBILE 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoat'e, maş1m agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de 
transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro 

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

României la momentul declarării. 

III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3.000 DE EURO l'IECARE, ŞI 
BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI 
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IV. ACTIVE FINANCIARE 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investii 
inclusiv 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 sa1 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte ·sisteme c1 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior) . 

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată ~ 
tuturor acestora 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) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro 
pe an: _ 
............................. ~: .......... .......... .... ... .. .. .... ................ .............. ................ . 

NOTĂ: 
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 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 
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VI. CADOURI, SERVICII SAU AVANTAJE PRIMITE GRATUIT SAU SUBVENŢIONATE 
FAŢĂ DE VALOAREA DE PIAŢĂ, DIN PARTEA UNOR PERSOANE, ORGANIZAŢII, SOCIETĂŢI 
COMERCIALE, REGII AUTONOME, COMPANII/SOCIETĂŢI NAŢIONALE SAU INSTITUŢII 
PUBLICE ROMÂNEŞTI SAU STRĂINE, INCLUSIV BURSE, CREDITE, GARANŢII, DECONTĂRI 
DE CHELTUIELI, ALTELE DECÂT CELE ALE ANGAJATORULUI, A CĂROR VALOARE 
INDIVIDUALĂ DEPĂŞEŞTE 500 DE EURO* 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

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

VII. VENITURI ALE DECLARANTULUI ŞI ALE MEMBRILOR SĂI DE FAMILIE, 
REALIZATE ÎN ULTIMUL AN FISCAL ÎNCHEIAT (POTRIVIT ART. 41 DIN LEGEA NR. 57112003 
PRIVIND CODUL FISCAL, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

Q. Vebitµri din .activităţi independente 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

.3. Venituri dip. cedarea folosinţei bunurilor 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 
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4. Venituri din investiţii 
-~'"" . 

.., · ' {_.:<', ; "'. :.~'. .. . . 

4.1. Titular "t"' 

\ 
4.2. Soţ/soţie ~ 

~ 
5. Venituri din pensii 

""' 
„ .. · ·. 

~ ' 
. 

" ' . " 
5.1. Titular \, 

" 
~ 

5.2. Soţ/soţie ~ 

" 6. Venitmi din activităţi agricole 

""' 
' } ' . 

. 
6.1. Titular ~ 

~ 
6.2. Soţ/soţie ~ 

~ 
,' 

""' 
•. :,;;( . . . 

' ';~:..~~~:· . -'''i' 7. Venituri din premii şi clin jocuri de noroc .. „ „ 1
"" ' r t~-. ~.i 

7.1. Titular ~ 
~ 

7.2. Soţ/soţie ~ 
~ 

7.3. Copii ~ 
'\ 

8. Venituri din alte surse ~·C· .t:J.. - A ~ /IY/'"'206'>< #e_ ' 

8.1. Titular c:6 f../l' ·deak_ b~WJ~ 
~Ct(_ ~u'lJ rc.J'li~r<. ~;kre_ L/& tJOt) 

8.2. Soţ/soţie ~VI~ /&?YfJJ} 
~NC« ~-f?cA- /r.Jli~K Cred'·~ -

8.3. Copii 

I 

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

Data completării 

/fl_. tJb', 2vl-9-
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