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* Categoriile indicatcategoriideterenuri e sunt: (1) agricol; 2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apã; (5) alte
extravilane, dacã se aflã în circuitul civil.
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casã de locuit;

(3) casã de vacanţã; (4) spaţii
comerciale/de producţie.
î)Prin familie se înţelege soţul/soţia ºi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
2)La "Titular" se menţioneazã, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul,

soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprletate, cota-parte ºi numele coproprietarilor.
11. Bunuri mobile
1.Autovehicule/autoturisme, tractoare, maºini agricole, ºalupe, iahturi ºi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatriculãrii, potrivit legii
Natura

Nr. de bucãţi

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire
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2.Bunuri sub formã de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artã ºi de cult, colecţii de artã ºi
numismaticã, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a cãror

valoare Însumatã depãºeºte 5.000 de euro
NOTÃ:

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacã ele se aflã sau nu pe
teritoriul României la momentul declarãrii.
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'n ultlme eNaturabiinu
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IV. Active financiar1.Conturiºidepoziinclusivcarduriled ete bancare, fonduriecredit,dacãvaloa

,

de investiţii, forme echivalente de economisire ºi investire,eaînsumatãatuturoracestoradepãºeºte5.000deeuro

strãinãtate.
bãnci sau institllţii financiare din
Se vor declara inclusiv cele aflate în
Sold/valoare la

NOTÃ:
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Instituţia care administreazã ºi adresa acesteia
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2.Plasamente, investiţn directe ºi împrumuturi acordate, dacã valoarea de piaţã însumatã a

tuturor acestora depãºeºte 5.000 de euro
NOTA:
t]ţ,Îie ºi participãrile în strãinãtate.
clara
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investlu/societateaîncarepersoanaonarsaua5ociat/beneficiardeîmprumut
Se vor dEmitentesteacţ
Tipur

* Catego(2)acţiu3.Altea

Nr. de titlupartic / Cota dePare

Valoarea totalã la zi,,,

certificate, obligaţiuni) ;ateînnumepersonal.alentula5.000deeuro
riile indicate sunt: (1) hanisaupãrţisocialeînsociectiveproducãtoaredevenirtiidevaoare einue itãţicomerciale;(3)împrumuturi acorâturinete,careînsumatedepãºescechi

Pe an:

NOTÃ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în strãinãtate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing ºi alte

asemenea bunuri, dacã valoarea însumatã a tuturor acestora depãºeºte 5.000 de euro
NOTÃ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în strãinãtate.

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţã de valoarea de piaţã din
partea unor persoane, organizaţ_ii, societãţi comerciale, regii autonome, companii/so€ietãţi
naţionale sau instituţii publice româneºti sau strãine, inclusiv burse, cred
garanţ ii, decontãri de
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ceie' aie angajatoruiui, a caror valoare individualã depãºeºte 500 de euro*
ane a reaiizat venitui

Sursa venitulul: numele,adresa

Serviciul prestat/Obiectulgeneratordevenit

Venitul anual încasat

1.1. Titular
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1.2. Soţ/soţie

t

1.3. Copll
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* Se excepteazã de la declarare cadourile
ºi a' II-Iea.

ºi trataţiile uzuale primite dln partea rudelor de gradul 1

ale rnembrilor sãi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
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(potrivit art. 41 din Legea nr.
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lt 1 din activitãţi independente
2. Ven ur';2.1.Titular

bunurilor
3. Venituri din cedarea folosinţei

1. Titular

3.2. Soţ/soţie

iV.tridininvestiţii
1

4. enlut4.1.Titular!!4.2.Soţ/soţie
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5.2. SoVsoţie

®rrHTuriu

Wl /ri\,' li

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-

16. Venituri din activitãţi agricole
1. Titular

6.2. Soţ/soţie
7. Venlturl din i)remii ºi din ]ocuri de noroc
17.1. Titular

7.2. Soţ/soţie
7.3. Copii

|8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie
8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public ºi rãspund potrMt legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completãrii
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