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•
., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul
penal, cu modific ările şi complet ă
rde ulterioare, privind falsul 1n declaratii, declar pe propria
tăspundere că Impreună cu familia l) deţ
in unnătoarele:
I. Bunuri hnobfie
nutn: e vor aectsra mclusiv cele afiate în alte
Categoria
Anul
Adresa sau zona
*
dObind iril Suprafafa

.108

Cota
Modul de
l
dobindire Titularul )
Pa rte

/0€4 ItRqşitsft • •674ţe4g

•
*Categonile indicate stmi: (1) agricol; (2) forestierT(3) intravilan; (4) luciu de ap ă;
eategorii de terenuri extravilane, dac ă se afl ă kcircuitul civil.
2. Clă diri
NOTĂ : Se vor declara .11t.1I 1
Adresa sau zo .nt a,

CĂ-7-

Categoria l Anult,
4*
dobanţ, i1

Cota

ov

gh

./q92

/10

.

alt

partc

Modul de
dobăndire Titularul2)

5656

et;

Suprafaţa
rhp

(sy

/0D /6 tiţtif

_
sats2iii (I

,
‘.,,a1.9imillIc mcucate sunt: (1) apartament; (2) cas
ă de locuit; (3) cas ă de vacanţă ; (4) spaţii
1 aomerciale/de producţie.
1 / Prin familie se Inţelege soţtdiso
ţia şi copiii aflaţi 1n Intreţinerea acestora.
23 La "Titular" se inen ţ
ioneaz ă, 1n cazul •bunurilor. proprii, Immele proprietandui ititularul.
i ;oţulisotia. copilul), iar in cazul bunurilor fn coproprietate, cota-parte
ş i numele coproprietarilor.
'
II. Bueuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma ş ini agricole, falupe, iahturi
şi alte miţ loace de
Imnsport care sunt supuse Inmatticularii, pottivit legii.

_

ibtXrge vor deciara inchisiv cele aflate In străinătate.
•V. patorii
.
•
Itebite, ipoteci, garantii emise in benenciul unui ter ţ, bunuri aclikiţionate 1n sistem
leasint•ş i alte asemenea bunuri, dac ă valoarea insuntat ă a tuturor acestora dep
ăşeş te 5.0110 de
eui-O '. •
NOTĂ : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate 1n str ăinătate.

C ontracta ţ

• Creditor

anul

Scadent la

Valoare

_
_

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fat ă de valoarea de
plată din partea unor persoane, organiza ţii, societăţ
i comerciale, regh autonome,
conspanii/societ ăti naţ ionale sau institulii publice române şti sau
str
inclusiv burse, credite,
garan ţii, decont ări de cheltuieli, altele decit cele ale angajatorului, aă ine,
c ă ror valoare individual ă
deolsatte 411A tia amen*
Clue a realizat
veaitul
1.1.
1 1.2.

1.3.

•

Sursa vşnitului:
numele, adresa

Titular

- aervicim

prestat/Oblectul
;enerator de venl

Veuitul anual Incasat

Soşsoţie

1

Copil

* Se excepteaz ă de la declarare cadourile
gradul 1 ş i al 1I-lea.

partea

VII. Venituri ale declarantului ş i ale membrilor s ă i de familie, realizate Sn ItiinuI an
rucal tnchelat (potrivit art. 41 dle Legea nr. 571/2003 pr1vind Codul fiscal, cu modlfic ările şi
completările ulterbare)
NOTA: Se vor declara inclusiv veniturfie provenite din str ăinătate.
Cine a realizat
Sursa venitulul:
•
prestat/Obiectu1
venitul
Venitul anual Incasat
numek, adresa
;enerator de veni
1.Veniturl din salarii
1.1.
Titular.
4,1" diJoin
U•

1.2.

Soţ/siitie

1.3.

Copfi

2. Venituri din a
2.1.
Tltular

2. Bunuri sub forma de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă si de cult, colecţii de aţtt
t

si numismatica, obiecte care fac parte din patrhnoniul cultural naţional sau universal, a cilAr
valoare Insumat ă depăşeşte 5.000 de euro.
NOTĂ : Se vor menţiona toate bunurile date in proprietate, indiferent dacit ele se afla sau
pe teritoriul României la momentul declararii.
Valoarea
Descriere surnară
Anul dobin dirii
estimată
-..

_—— -

...-----

i

-

_

111. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile
instră inate In ultimele 12 luni
Persoana către
Natura bunului
Data
Valoarea
care s-a
Forma Instrăinării
Instrăinat
Instrăinărd
histrăinat
_ _ --------, ___
---•

IV. Active financiare
1. Conturi Si depozite bancal.e, foiidiiil de investilii, forme echivalente de econdniisire şi
investire, inciusiv cardurile de credit, dac ă valoarea Insumatil a tuturor acestora dep ăşede
5.000•de euro
NOTA: Se vor declara inclusiv cele afiate 1n bfinci sau institutii financiare din str ăinătate.
Institu ţia care administreaza
Deschis In Sold/valoare
alut a
Tipul *
Q adress acesteia
anul
• la zi
1- •

*Categorle indic-ate sunt: (I) •cont curenesau echivalentp (inplusiv card); (2) depozit bancar
sau echivalente; (3) fonduri de investi ţii sau echivalente, inclusiv fonduri Private de pensii sau alte

sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului ca1 anterior).
2. Plasamente, investi ţii directe şi Imprumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă
bisumată a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro.
NOTĂ: Se vor declara inclusiv investifille si particluările In Strainătate.
Emitent titlu/societatea In care persoana
Nr. de
Valoarea
este acţionar sau asociabbeneficiar de
titiuri/Cota de
Tipul*
totală la zi
•
Imprumut
parddpare
,
—- -•

_ -

• Categoriile
(1) hartii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obliga ţiuni);
(2) acţiuni sau parţi sociale 1n societaţi comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.
3. Alte active producă toare de venituri nete, care Insumate dep ăşesc echivalentul a 5.000

de euro pe au:

r

Cine a realizat
venitul
2.2.

Serviciul
prestat/Obiectul
enit
_

Sursa venitului:
nurnele, adresa

SoVsoţie

3. Ventturi din cedarea foIosin ţei bunurilor
- ------ - - ----3.1. Titular
3.2.

Venitul anual Incasat

•

__

Soţsoţie

vestiţii
4. Venituri din in
4.1. Titular
4.2.

SoVsoţie

5.Venituri din pensii
5.1. Titular

• 2.

Co-ţisaţie

-

•

-

6. Venituri din activit ăţi agricole
STRReiu 6/6fiP,
6.1. Titular
6.2.

ke-ritt PcefiCCILt
—

—_

SoVsoţie

c----SoVsoţie

7.3.

Copii

•

SoVsoţie

8.3.

Copil

—

--------

II.Venituri din alte surse
8.1. Titular
SŢ A heiu
8.2.

,M000

.. _

7.Venituri din premil si din jontri de twroc ,
7.1. Titular
7.2.

P000
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Preunta declaraţ ie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea
sau caracterul incomplet al datelor mentionate.
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, curiosc ănd
rile
completă
şi
cu
modificările
pre ■ ederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal,
ulterioare, privind falsulin declaratii, declar pe propria r ăspundere:.

__
ionale. institudi de credit, grupuri
I •sociat sau ac ţionar la societ ăţ i comerciale, companii/societ ăti naţ
economic. precum ş i membru in asociatii, fundaţ ii sau alte organizadi neguvernamentale:
de._ interes
.
Valoarea total ă a
părţilor sociale
Nr. de părţ i sociale
Calitatea
Unitatea
şi/sau a
sau de acţiuni
deţinut ă
- denumirea şi adresa acţiunilor
L.1 .ISCNNr - Vă

ikerelowIt.

01)

S, ATit-1

,131.02./

4700

.

..

dor comerciale, ale
ţ2". Calitatea de membru ln organele de conducere, administrare şi control ale societ ăţ
ionale,
ale
institudilor
de
credit,
ale grupurilor de
ădlor naţ
: regiilor autonome. ale companifior/societ
iilor
sau
fundatiilor
ori
ale
altor
organizadi
neguvemamentale:
l: interes economic. ale asocia ţ
Valoarea
Unnatea
Calitatea dednut ă
beneficidor
L
- denumirea şi adresa

,

3. (alitatea de membru in cadrul asocia ţifior profestonale-ştisau sindicale:

.
•

...
.___.. .. _____

•

.—
4 Calitatea de membru in organele de conducere, admnustrare şi control, retribuite sau neretribuite,
de ţ inute in cadrul partidelor politice, func ţia deţinută şi denumirea .artidului solitic:
..
__----

-

5. Contracte. inclustv cele de asisten ţă juridică, consultanţă juridică . consultanţă şi civile, obţ inute on
ate de la
1 atlate 'in derulare in timpul exercit ării funcţ filor, mandatelor sau demnit ăţ ilor publice finanţ
i
comerciale
cu
capital
de
stat
sau unde
: bugetul de stat, locâ1 ş i din fonduri exteme ori incheiate cu societ ăţ
statulfeste ac ţionar majoritadminoritar:
• Procedura
•
sit. Beneficiarut de
Institu ţia
contract:
numele.
prenumele/denumirea si
,

•

adresa

.

'
,

contractantă :
denumirea si

adresa

pri n care a
fost
Incredinţat

Tipul
contractului

Data
incheierii
contractului

Durata

contractubd

contractul

Titular

—

Sollsoţie

—Rude de gradul 1 1 ) ale
ti tulandui
• Societăti

,

.

.

:

comercialeiPersoan ă
lizică
autorizat ă/Asociadi

familiale/Cabinete
'_ indi viduale, cabinete

------.
,--

-

- _---------)

Valoarea
totallă a
contractului

.
.
, usociate. socieict
profesionale sdu
m ■yik.l ăţ i ci ■ ile
profesionale cu
raspun(iere limil
destriş oar,5 profc.
oc:11/( )rganizy
neguvernamen ţ
. 4sociaţ ii"'

i copii pe linie descendent
') Prin rude de gradul I se In ţelege pă rinti pe linie ascendent ă ş

ă.

ţinută.
vor declara numele, denumirea ş i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de
ă
soţtil/soţ ia ş i rudele de gradul I obtin contracte, a ş a cum sttnt definite la pct. 5. Nu se declar
ul/soţia şi rudele de gradul
coniractele societ ăţ ilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantul impreun ă cu soţ
ă'ndire a acţ iunilor.
I Lie ţ in mai putin de 5% din capitalul social al societ ăţ ii, indiferent de modul de dob
-) Sc

Prezenta declaratie constituie act public şi răspund potrivit legii penale apentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men ţionate.
Data complet ării
/3.0to2i0a

