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Cuncăî* scândprevederileart.292diiiCoduli)enali)rivindfalsu]îndeclaraţii,declarpeproprierăspundercpreunăcufamilia')deţinurmătoarele:

) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea ace§tora.

1. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
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Categoriile  indicate sunt: (1) agricol ; (2) forestier; (3)  intravilan; (4)  luciu de apă; (5) alte categorii de terenu
vilane, dacă se află în circuitul civil.2)La"Titular"semenţionează,încazul  bunurilor proprii, numele proprietarului (titula[ul, soţul/soţia` copiluincazulbunurilorîncoproprietate,cota-parteşinumelecoproprietarilor.

.1lar
2) La "Titular"  se menţionează, în cazul  bunurilor proprii, numele proprietaruiui (tituiarui, soţui/soţia` copiiuncazulbunurilorîncoproprietate,cota-parteşinumelecoproprietarilor.

2. Clădiri

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.                                                          _IHdtm
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* ategoriile  indicate  sunt:  (1)  apartament;  (2)  casă  de  locuit;  (3)  casă  de  vacanţă;  (4)  spaţii  comerciale/d(

prod*iarîCar cţie.)La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),cazulbunurilorîncoproprietate,cota-parteşinumelecoproprietarilor.

11. Buiiuri mobile1.Autovehicule/autoturisme,  tractoare,  maşini  agrico]e,  şaLupe,  iahturi  şi  alte  mijloace  de  transpor

sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

'.\t`''      {t=`;,ţ\R'ş,o;ă:`ţ           \          \           .y:{ŢYY       '   ^            }(`Y`2i`?,i,y`Q,2€L,       )

r~---'

----'

;-
c.,

formă  de  metale  pre ioase,  bijuten obiecte  de  artă  şi  de  cult,  colecţii  de  artă

nt]

2.  Bunuri  sub
ltural  naţional  sau   universal,  a  căror  valoaiferentdacăeleseaflăsaunupeteritoriulRomânismatică,  obîecte  care  fac  parte  din  patrimoniul  cu

însla mată depăşeşte S.000 de euroNOTĂ:Sevormenţionatoatebunurile aflate în proprietate, indomentuldeclarării.
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re depăşeşte 3.000  de euro riec re, şi bunuri  imobiLe înstTăinate

ul
111.  Bunuri  mobile,  a  căror valoimele12luni
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I1inclusi . Active financiare

Conturi  şi  depozite  bancare,  fonduri  de  investiţii,  forme  echivalente  de  economisire  şi  investîre,carduriledecredit,dacăvaloareaînsumatăatuturoracestoradepăşeşte5.000deeuro

OTA:
e vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
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*Categoriile  indicate  sunt:   (i )   cont  curent  sau  ecpivalen.te  .(inclusr  car!):   (2)..depozit.. bar_c.:._ _sT:.le;;e;--(3)fiondu}.ideinve;ti;iiscmechivalente,inclusivfondwiprivatedepensiisaualtesistemecu

acumacest lare (se vor declara cele afierente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii dii.ecte şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
ra depăşeşte 5.000 de etiro

NOTA:
Se vor dectara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
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-*Categoriile  indicate  surit:  (1 )  hârtii  de  valoare  deiinute  (tit.lwi.de  stat,  ceriific.aie.  obligaiiuni);  (2istiup-ărţisocialeînsocietăţicomerciale;(3)împrumuturiacordateînnumepersonal.3



an: NSasem
3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro peLhA

OTĂ:
vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

. I)atorii
ebite,  ipoteci,  garanţiiemise  în  benericiul  unui terţ,  bunuri  achiziţionate  în  sistem  leasing  şi  alte

nea bunuri, dacă vatoarea însumată a tuttiror acestora depăşeşte 5.000 de euro

OTĂ:
e vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.--l,L-..llll-.u -
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partinsti
VI.  Cadouri,  servicii  sau  avantaje  primite  gratuit  sau  subvenţionate  faţă  de valoarea  de  piaţă,  difl
a  unor  persoane,  organizaţii,  socuţiipubliceromâneştisaustrăine,ietăţi  comercia]e,  regii  autonome,  comi)anii/soinclusivburse,credite,garanţii,decontărideccietăţi  mţionale  sauheltuieli,alteledecâi

cele le angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
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1.1.  Titular

1.2.  Soţ/soţie

1.3.  Copii

*Se excepiează de la declcware cadourile şi traiaţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al 1 lh4



(pot

VII.  Venituri  ale  declarantului  şi  ale  membrilor săi  de  familie,  rea]izate în  ultimul  an  r]scal încheiaiivitart.41dinLegeanr.571/2003privindCodu]fisca],cumodir]cărîleşicompletări]eulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
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1.1. itular
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2.2. Soţ/soţie
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7.2. S ţ/soţie

7.3. opii
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8.2.8.3. oţ/soţie

opii              =

Cara
rezenta  declaraţie  constituie  act  pub]ic  şi  răspund  potrivit  legii  penale  pentru  inexactitatea  sau
eru] incomplet al datelor menţionate.

Data completării                                                                             Semnătt!ţ?
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