DECLARAŢIE DE AVEFtE

SubsenanaNUSuna ,

de

`)

1VMOVE~P -7/ AVY/

/(

"

,

avand funeţia

la

canosetind prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul 1n (Jeciaraţd, dectar pe proprie raspunciere
că Imprennă cu familian deţin nrmătoarele:

*1) Prin familie se 1nţelege soţtd/soţia şi copiii aflaţi 'in Intreţinerea acestora.
L Bnnuri imobile
1. Terenuri
NOT Ă :
Se vor declam inclusiv cele aflate 1n alte ţări.

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri
extmvilane, dacă se af1ă 1n circuitul civil.
*2) La "Titzlar" se menţionează, 1n cazul bunurilor proprii, numele proprietamlui (titularul, so ţul/soţia, copilul),
iar 1n c.azul bunurilor /n coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
2. Clădirf
• NOTĂ :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări.
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie.
*2) La "Titular" se menţ ionează, In cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul),
iar 1n cazul bunurilor 1n coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor.
II. Bunuri mobile
Agtovehieulelautoturisine, tractoare, ma şini agricolei ş_alupe, iakturi şi alte rnipoace _de transport
care sunt supuse Inmatricul ării, potrivit legii
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2. Bunuri sub formă de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a c ăror valoare
Insumată depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate 1n proprietate, indiferent dac ă ele se afl ă sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.

Bunuri mobile, a c ăror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile Instră inate in
ultimele 12 luni

IV. Active financiare
I. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investi ţ ii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dac ă valoarea Insumată a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
-Se yor declara-inclusiv cele- aflate In bănci sau instituţ ii financiare din străirrătate. -:.
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*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sat
echivalente; (3) fonduri de investi ţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cz.4
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

■

2. Plasamente, investi ţii directe şi Imprumuturi acordate, dac ă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeş te 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările 1n străinătate.

*Categoriile indicate sunt: (I) hârtii de valoare de ţinute (titluri de stat, certilicate, obliga ţium); (2)
acţiuni sau p ărţi sociale in societăţi comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personaL
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3. Alte active producă toare de venituri nete, care Insumate dep ăş esc echivalentul a 5.000 de euro pe

an:

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate In str ăinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ţ ii emise In beneficiul unui ter ţ, bunuri achiziţ ionate In sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac ă valoarea Insumată a tuturor acestora dep ăşe,şte 5.000 de euro
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv pasivele fmanciare acumulate in străinătate.
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VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate fa ţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companiiisociet ăţi naţionale sau
institu ţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individual ă depăşeşte 500 de euro*
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1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie
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1.3. Copii

*Se excepteaz ă de la declarare cadourile şi trata ţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I
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şi al 114ea.

Venituri ale declarantului ş i ale membrilor s ă i de familie, realizate 1n ultimul an fiscal Incheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ă rile şi complet ările ulterioare)

NOTĂ :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate.
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Venituri ale declarantului ş i ale membrilor s ă i de familie, realizate 1n ultimul an fiscal Incheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ă rile şi complet ările ulterioare)
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate.
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Venituri ale declarantului ş i ale membrilor s ă i de familie, realizate 1n ultimul an fiscal Incheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ă rile şi complet ările ulterioare)
NOTĂ :
S
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I) Prin rude de gradul I se Inţelege părinţi pe Iinie ascendent ă copii pe
descendentă.
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul,
soţullsoţia şi rudele de. gradul I obţin contracte, aşa cum sunt defmite la punctul 5. Nu se declat ă contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declaranftd Impreun ă cu solui/soţia şi mdele de gradul I de ţin mai puţin de
5% din capitalui sociaI al societăţii, indiferent de modul de dob ăndire a acţiunilor.
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men ţionate.
Data completă rii
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