
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 ,având_funcţia 
de 	la  

CNP 
	

Jomiciliul 	/ 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie r ăspundere 
că  împreună  cu fami1ia 1  deţin următoareie: 

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

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări. 

Adresa sau zona 
. Categorla* 

dobandirii 
Anul 

Suprafaţa 
Cota- 
parte 

Modul de 
dobandi re 

Titularui 

-- 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă ; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dac ă  se af1ă  în circuitul civil. 

*2) La Titular se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Adresa sau zona Categoria * 
(lobandl 

Anu1 
. 

riI 
. Suprafaţa 

Cota- 
parte 

odu1de 
dobandi re 

. 	 2> Titnlarul 

v 



* Categoriiie indicate sunt: (1) apartament: (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacan ţă ; (4) spaţ ii comerciale/de 
produc ţ ie. 

*2) La Titular se men ţionează , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

11. Bunuri inobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi ş i alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatricul ă rii, potrivit legii 

Nafura Marca Nr. de bucăţ i Anul de_fabrieaie Modul de dobândire__- 

- 

2. Bunuri sub form ă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă  ş i de cult, colec ţii de artă  ş i 
numismatică , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare 

umată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor men ţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă  ele se află  sau nu pe teritoriul României 

Ia rnomentul declarării. 

Descriere suinară 	1 	AHuI dobândirii 	1 	Valoarea estiinată  

111. Bunuri mobile, a c ăror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, ş i bunuri imobile înstră inate în 
ultimele 12 luni 

Natura bunului 
instrainat 

Data 	- 

instrainaria 
Persoana către care s-a 

instrainat 
Forma 

anstrainarai 
Valoarea 
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Iv. Active financiare 

1. Conturi şi Jepozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea însumată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv ceie aflate în b ănci sau instituţii financiare din străinătate. 

Institu ţia care administrează  Tipu l* 	Valuta Deschas an anuli 	SoIJ/valoare la zi 
si adresa acesteia 	 l '  

*categoriile  indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anterior). 

2. Plasamente, investi ţ ii directe ş i împrumuturi ac()rdate, dac ă  valoarea de pia ţă  însumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate. 

nitent titlu/ocitia în cre persoana estc 
a
-. 

acţionarsau asociat/beneficiar de rnprumut 	- 

Tipul 
Numă r Je titluri/ 

. 

 cota de partacipare  Valoarea totala la zi 

-._ 

*categoriile  indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certjicate, obligaţiuni); (2) 
ci ţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

NOTĂ : 
Se vor deciara inclusiv cele aflate în str ă inătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dac ă  valoarea însumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăinătate. 

Creditor Contrq.t. aul.. ,...adent la Valoare 

- - 

- 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă , din 
1)artea unor persoane, organiza ţii, societăţ i comerciale, regii autonome, companiiisociet ăţ i naţionale sau 
institu ţii publice române şti sau stră ine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro * 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: 
numele,adresa_ .  

Serviciul prestat/Obieetul 
genera.tordevenit 

Venitul anual 
încasat 

1.1. Titular 

1.2. Sosoţie 

1.3.Copii - 

*Se  exceptează  de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I ş i al 11-lea 
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vI1. Venituri ale declarantului şi ale membrilor să i de familie, realizate în ultimui an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările ş i completările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate. 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: 
numele, adresa 

Serviciul 1)restat/Obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
incasat 

1. Venituri din salarii    

. 1. Titular ,_) u it 	. 	 o 
&, 53(]3 

1.2. Soţ!soţie I1E,L/,vj fa /2 co 

1.3. Copii  

2 Venituri dtn activit ăţi independente  

2.1. Tituiar  

2.2. Soţ/soţie  

3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor  

3.1. Titular  

3.2. Soţ/soţie  

4 Venituri dtn investi ţii  

4.1. Titular  

.2. Soţ/soţie  

5. Venituri ditipensii  

5.1. Titular  

5.2. Soţ/soţ ie  

6. Venituri din activităţi agricole  

6.1. Titular  

6.2. Soţ/so ţie  
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Cane a reaiizat vena . iul Sursa venitului: 
Nume, adresa 

Serviciul prestat/obiectul 
geuerator de venit 

Venitul anual 
ancasat 

7. Venituri din premii şi dinjocuri de noroc 

7.1. Titular 

Soţ/soţ ie  

7.3. Copii  

8. Venituri din alte surse  

8.I.Titular  

8.2. Soţ/soţ ie  

8.3. Copii  

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
aracterul incomplet aI datelor men ţionate. 

Data compietării 
	

Semnătura 

.. 
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