
CNP , domiciliul 
-

------- -----------------------·�·-

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declanţii, d!ecfar pe proprie �ăspunder 
că împn�t:nă cu famm21> deţin următoarele:

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

L Bur.ilri imobile 

:. Te.enurf 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 
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Modull «li� 
TitmNSl.lMl1!1>

dobândiu-e 

* C2tegoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terem
extravilane, dacă se afUi în circuitul civil. 

*2) La 11Titular 11 se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul
iar în cazu! bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 
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_,;:; , ui uttia. c:. in1,;l.::siv cele aflate în alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comercial<:

producţie. 
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilu

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

::::. B�ni.!tf 111ob�!1e 
; . Autoveh.icli!e/autoturisme, tractoare, m2.şini agricole, şzlupe, iahturi şi alte mijloice de transp, 

care �.:.Lt su�use Îilmatricuiării, potrivit legii 

n,;,·tm·� Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modu) de dobândire 
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2. rlunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă
numismMicăs obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoar 
însur.:�!l C:.ep�şeşte s.cao de euro 

NOTĂ: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul Românit 

la mo1nc:f .. ·.ui jeclarării. 

Descriere sumari Anul dobândirii Valoarea estimată 
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L,.L, R�.:mr� �cMH;, a căror valonre depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobHe înstrăinate în 
uh:�!j;e�e :2 hnf 
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IV. A.dive fin�11chre

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echiv�lente de economisire şi invest
incim;iv CZ:l."ciurHe de c.redit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

_'\o; Ă: 
:'e vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

It1isi:Jt,t.âB. c;::n� 2.dkiliinistrează 
Tipui* Valuta Deschis în anul Sold/vzlosre ia zi $! eore!lia 21cetteia 
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*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sa
echivcile,1t� · (3) fonduri de investi/ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme c
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

2. �:�samente, iavestiţii directe şi împrumuturi acoraate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturo:
acestora tleplşeşte 5.0ui.1 de euro 

NO'{ Ă: 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

I Emh:�!,:i: .dt�u,·so<:iete.ies în care persoana este Tipul* I Număr de titluri/
Valoarea totală la ziactiol.'lf.tl' s2u asoci�t/beneficiar de împrumut cota de narticip2ll'e 
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"'{ ·:.'!egorii!e indfr.:are sum: (1) hârtii de valoare deJinu:e (titluri de stat, certificate, obligafiuni),· (2) 
aqi,mi s:.11. µăi'ii sociale în societă/i comerciale: (3) împrumuturi acordate în nume personal. 



J, AJ�e �ct�ve ri,roducătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul � 5.000 de euro 

··············· ························ ················· . ············································· ·················· ........... . 
an: 

� , , , , , , , , , , , , ,  .. , ............ ��:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. ..... ·············· ............ . 
NOTA.: 

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V, Datorii 
;)ebite1 ipotet!, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi a. 

2semer�e:t ounur:� d2că valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 d� euro 

� 1CTĂ: 
be vor cieclara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 
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C!!'edito- Contractat în anul Scadent la Vsloare 

----

-------
V--

I 
I I 

I 

V:L Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, dii 
partef. unor pel."SO&De, organizaţii, societăţi comercfale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sa1 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decâ 
celf �!i !Ulg2jatc:ru!ui, a d?"or valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

I c�, r. .... iw,1-..nitul

J .1. Titulr.r 

. 

�-

Sursa venitului: 
numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual 
2enerator de ve:r..H încasait 
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p.3.Copii I 
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':.t c:. ::�DU:u1:r :le lu llecia. ·are cadourile şi rraiaJiile uzuale primite din partea rudelor de gradul J şi al 11-ka. 
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VE. Venituri �le declarantului şi ale membrilor sfi de familie, realizate în ultimul an fiscal închE

(potrh:it 2l"t. �1 c.iin i::.,ege2 nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modifidrile şi completările ulterioare) 

:\'OTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

----

I CL:e � re�[1'.i:r.� ·,.e:-âtul §urs� venUuiui: I §enriciui prestd/Obiedu! \1 G.mftul anu�

numele, adresa �enerator de venit încasat ----
I. Venituri d;n salarii �-- ------ -- ... --- - ---- --
1.1. 1:1-lar I __;;>-
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1.3. Copii I 
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2. Venii't!r." din act;vUăJi independente /
2. ! . T!tular I 
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2.2. Soţ/soţie I 
: 

3. Ve:�:f!,:ri din cedarea folosinţei bunurilor

3.!. Ti!U!2!" 

,3.2. Soţ/scţ:e 

4. Ve."?intri din investiţii

4.i. Ti!'..!l::r

4.2. sorJso;ie 
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d DJEClLARA 'fil1E IDJE KNT1E1R1ES1E 

,---.., 

Subsemnatul/Subsemnata, l L { 
deCt:>}l S l L iB� �t 0-1-lî,&..fl:�Nâ\b-�_�:'Lt.�::: ..... �..:l..._J.!-.+..J..>.�..L"t..:>.�,;..J,,���:._-:-u.:-:-.u.-r"fl:_:�-..... -_-........._.._;a....;;a... __ , 

CNP , domiciliul ___________________ _ 

' 
cuno&i.!lnd p��evederii� :-air�. 326 din Codu.I penal privind falsul în declaraţii, declarr pe propria rlspundere: 

�· Aaatfî.t s&E a�onu" b� ooci0tliţn com.errciaile, .eompanii/socieilp na�onale, mstituţii de credit, gru.pw 
mte:r� a�onomicg prretum ii membro Îl!l asociatli. fundatii sau altie oi'ff ............... i l!lenvernament&le: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

i.l ...... 

-----
---

. -

Nr. de părţi Valoarea total 
Calitatea deţinută sociale sau părţilor socia 

de actiuni şi/sau a acţiuni 

-----

--� 

-
2. C&li�tea de membiru tJm oirgsinele de conducere, administraire şi oontrot &ie ,ociet!ţiior comereial0,
.regiiloir autonom4'g ale compmnillor/tocietăţilor naţionale, ale instituţiilor de cll"edit, ale ,vupurilor � bde 
economic.. ale asociatillor saun. fundat!illor ori ale altor or2anizatii l!llemvernamentale: 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
2.1 ...... ---

--

--I 

,,,....- : 

----
I -

3. :2:i2-�it:.�-:., :: .: ia:�:il.!.�:::iu. fu �u!!i{'",d asociafil101t rJiirof!Sio:.de şn/u.u. smd!icale
3.l ...... -

-

(. C��i,.�ii:i! de i:.:..�-1 .... ."i:.jt"tll îm. nrg&im.ele de cmidu.cere, admmisn-aire şi coiidroU, retribuite sau 11eretrlbui1 
d:e� lJ.'�ic t: .:.8dNI'. 'C.&ii.-tid�loir olitke func de utt ! deJmumili-121. amdulw oJitic 

5. CliliTutr:ai�tic, mdUit�uw catlî; de �sbrlenţl jmickicl, consulîallltii şi tirJe, obp11.ute smcr aflde m d�rud&re în timp
ex.e:-·d!lli:: î:�il-!îfllo;r, n2i:ld&.tefoir sau demnitlţilor publice fmaţate d.e la bugetilll de stai, low şi �in fondu

' ��i:�(:t..; .:ii: 1 �th(;i��;, �'4li societăţi wmcrci&le ca cap!tal die stai ga.u unde sts.ti'cl este acţiona 

Ploorluraprin I TtpUl Data Valoarea 



-• . 
p:enumeleldmumiresşi adresa 

Trtular ............... 

Soţl!.n�e ............... 

Rude de gradul I1) ale titu1aru1ui. 
............ 

Socieffiţi comerciale'Persoonă:6.zică 
autcri2r-iiă/ A,;c�.Eţii �el Cabinete 
indivia'ufile, cabirete asociate, soci�
civilep,m<eslar.ale sau� civile 
µoresiCT1ale cutăspt..."'ldere limitată care 
�profuiiadeavor::at/� 

I 

! 
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I 

I 

I 

I . 
I 
I 
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COl.11ra:tlntă: 

cbrumireaşi 
adresa 

careafoot 
I 

oontractului
îmedirţat 
contra::tul I

I 

I v-I

1/l 
I 

I 

I 

/l 
; 

I 

I I 
! 
I 
i 

încheierii oontradului totaJăe 
oontradului contra::fu 

/ 
I 

.. 

I 
I 

! - :neguvc.ri.::inenialtt'Fu.rriat:ii//· • · ,··Z>

1: Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2> Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,

soţuiisoţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. 

Prezenta decfaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet a.I datelor menţionate. 

Data completării 

.. 1.5.: .. 9..&.; .. .f/?..(.� ..... 
• 
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