
DECLARAŢIE DE AVERE
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că împreună cu familia') deţin următoarele:

falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere

* 1 ) Prin familie se înţelege sotul/soţia şi copiii aflati în întreţinerea acestora.

]. Bunuri imobile

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

*  Categoriile indicate sunt:  (1 ) agricol;  (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă:  (5) alte categorii de terenuri

extravi!ane. dacă se află în circuitul civil.
*2) La "Titular"  se menţionează,  în cazul  bunurilor proprii, numele proprietarului  (titularul, soţul/soţia, copilul).

iar în cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Ciădirî

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
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*  Categoriile  indicate  sunt:  (1)  apartament;  (2)  casă  de  locuit;  (3)  casă  de  vacanţă;  (4)  spaţii  comerciale/deproducţie.

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietaru]ui (titularul, soţul/soţia, copilul),

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.



11. Bunuri mobi]e
1.  Autovehîcule/autoturisme,  tractoare,  maşini  agricole,  şalupe,  iahturi  şi  alte  mijloace  de  tE-amspoE®S

care sunt supusc Înmatrieulării, iiotrivit legii
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2.  Bunuri  sub  formă  de  metale  preţioase,  bijuterii,  obiecte  de  artă  şi  de  cult,  colecţii  de  ar€ă  şÂ
numismati€ă,  obiecte  care  fac  parte  din   patrimoniu]  cu]tura]  naţiona[  sau   unîversal,  a  căror  val®are
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.

111.  Bunuri  mobile,  a  căror valoare  depăşeşte 3.000  de  euro  riecare,  şi  bunuri  imobile înstrăinate în
ultime]e 12 ]uni

IV. Active rinanciare

1.  Conturi  şi  depozite  bancare,  fonduri  de  investiţii,  forme  echîv@lente  de  economisire  şi  imves€ire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor dec]ara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
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*Categor,i.il`e  ~indjcate.su.nî:   (1 )   con{   cyren[   sau  echivalenîe   (inclusiv   card);   (2)   depoziţ   bancar   sau

echivalfnie: ,      (3)  fion.duri  d3  iriye.sţiiii  sau  echivalenie.  inclusiv  fionduri  privaie  de  pen.sii  său  alie  sisieme  ;u
acumulare (se vor declara cele afierenie anului fiscal anierioi.).

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
a€estora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inc]usiv investiţii]e şi participările în străinătate.

*Caiegor_iile   in.dicaie   .suni:   (1 )   hâriii   de  valoare  deţinu[e   ([iiluri  de   `sţai,   ceriificaie.   obligaţiuni);   (2)

acţiuni sau părţi sociale în socieiăii comerciale`.  (3 )  împrumuiuri acordaie în nume personal.

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite,  ipoteci,  garanţii  emise  în  benericiul  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.

VF.  Cadouri,  servicii  sau  avantaje  primite  gratuit  sau  subvenţîonate  faţă  de  valoar€a  de  piaţă,  din
partea  unor  persoane,  organizaţii,  societăţi  comerciale,  regii  autonome,  companii/societăţi  naţionale  sau
ins€ituţii pub!ice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontărî de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatoru]ui, a căror va]oare individua]ă depăşeşte 500 de euro*
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1.1.  Titular

- - - -
1.2.  Soţ/soţie

- - - -
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1.3.  Copii

- - -
i

*Se excepiează de la declaraye cadourile şi traiaţiile uzuale prim,iie din partea rudelor de gradul 1 şi al  11Jea

V[I.  Venituri  ale  d€c]arantu]ui  şi  ale  membri]or  săi  de  famîlie,  r€alizate în  u!timul  an  fisca! îm€heÂaff
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modiricările şi completărîle ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inc]usiv veniturile provenite din străinătate.
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Prezenta  declaraţie  constituie  act  public  şi  răspund  potrivit  legii  penale  pentru  inexactitatea  sau
earacterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării
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