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rãspundere cã împreunã cu familia.) deţin urmãtoarele
1. Bunuri imobile

1.Terenuri
NOTÃ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţãri.
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* Categor"le indicate sunt: (1) agricol; (2)

forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apã; (5) alte
categorii de terenuri extravilane, dacã se aflã în circuitul civil
E]2.Clãdiri
NOTÃ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţãri.
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* Categoriile indicatcomerciale/deprodu
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e sunt: (1)cţie. apartame nt; (2) ca sã de locuit ; (3) casã de vacanţã; (4) spaţii

familie se înţelege soţul/soţia ºi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
"Titular" se-me-nţion-eazã,-în-cazul bunurilor proprii, numele proprietarului

(titularul,

soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ºi numele coproprietarllor.
11. Bunuri mobile

1.Autovehicule/autoturisme,

tractoare,
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iahturi
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mijloace de

transport care sunt supuse înmatriculã rii, potrivit legii
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Z.Bunuri sub formã de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artã ºi decult, colecţii de artã ºi
numismaticã, obiecte care fac parte din p-atrimoniul cultural naţional sau universal, a cãror
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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 declarãrij.
Descriere sumarã
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111. Bunuri mobile, a cãror valoare depãºeºte 3.000 de euro fiecare, ºi bunuri imobile înstrãinate
în ultimele 12 luniNaturabunulul

Persoana cãtre care s-a

Data înstrãlnãrii

înstrãinat

înstrãinat
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Valoarea

Forma înstrãinãrii

IV. Active financiare
1.Conturi ºi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire ºi investire,
lnclusiv cardurile de credit, dacã valoarea însumatã a tuturor acestora depãºeºte 5.000 de euro
NOTÃ:

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

Institiiţia care administreazã ºi adresa acesteia

* Categoriile indicate sunt:

(1) cont curent sau ecmvalente (inclusiv ca rd); (2) depozit bancar sau
ec-hiJ;îe-nte; (3-) fonduri de` ihvestiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte
sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2.Plasamente, investiţii directe ºi împrumuturi acordate, dacã valoarea de piaţã însumatã a

tuturor acestora depãºeºte 5.000 de euro
NOTÃ:
Se vor declara inclusiv investiţiile ºi participãrile în strTipu,.ãinãtate.
Emitent titlu/societatea în care persoana
este acţionar sau asociat/beneficiar de
împrumut

Nr, de titluri / Cota de
partlclpare

Valoarea totalã la zi

ˆ- - -* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţi

nute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni);

(2) acţiuni sau pãrţi sociale în societãţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3.Alte active producãtoare de venituri nete, care însumate depãºesc echivalentul a 5.000 de euro
Pe an:
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NOTÃ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în strãinãtate.
V. Datorii
Debjte, 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:
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Sursa venitului: numele,

Cine a realizat venitul
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1.2. SoVsoţie

1.3. Copii
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Se excepteaza de la declarare cadourile ºi trataţiile uzuale prjmte din partea rudelor de gradul 1ºiallI-lea.
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i6. Venituri din activitãţi agricole
i6.1. Titular

|6.2. Soţ/soţie
{7. Venituri din premii ºi din jocuri de noroc
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Prezenta declaraţie cons tituie act public ºi rãspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completãrii
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