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cunoscând prevederile art 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia 1 > deţin următoarele: 

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

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
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Moclul de 
Titularui1> dobândire 

* Categoriile indicate sunt: ( I) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul civil. 

( *2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
\ ·ar în cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
l 

2. Clădiri

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an: 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise În beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate În sistem leasing şi alte

asemenea bunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 
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Creditor 

- -

Contractat în anul Scac:lent la 

--, 

Valoare 
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VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

I 

'

� -..-;-- ....... -

Cine a realizat venitul 
----J-� 

1. 1. Titular

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

.r -Sursa venitului:---� 
1 numele; ad��a 

-
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S_erviciill 1frţstat/Obiectul - ,-
�2enerator- de venit 

Venitul anliâl,--
.-,---

încasat' 

•se exceptează de la declarare cadourile şi trata{iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea.
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

' 

cunoscând prevederile art 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere: 

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi 'iiaţionalţ, instituţii de credit, grupuri de
interes economic. orecum si membru În asociatii fundatii sau alte on?anizatii ne211vernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

' Nr. de părţi I Valoarea totală a 
sociale sau părţilor sociale 
de actiuni si/sau a actiunilor 

1.1. ..... 

/) � �----------------==--=-----+-------t------t--------
\ _;...l -------�·----::;__ ____ -+------+-----i------

_,.,.--

2.-Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, âle 
regiilor autonome, ale compaIµi.lor/societăţilor naţional� ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic.. ale asociatiilor sau fundatiHor ori ale altor oraanizatii neeuvemamentale: 

Unitatea 
- denumirea si adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

---

-----
-

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1 ...... 

----

; 

4:- Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retritiuite fşâlr neretribuite, 

I 

detinute în cadrul partidelor oolitice. functia detinută si denumirea oartiilului oolitic �· I 
4.1. ..... 

----

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
actionar maioritar/minoritar:
5.1 Beneficiaruldecontra:tnumele, 
prenurnele/denumitta şi a:iresa I

ltNituţia 
contra::tantă: I Pn:x:6:h.uapin I Tipul care a rost contra::tului 
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I cbrumireaşi înawinţt cootra:IUlui cmtra:tu1ui 
a:lresa contra:tul 

Trtular ........... ·-

� 
Soţi� ......... , .. _, 

V 
/ 

Rooede gndtl 11> aletitulaului.

/. . .. . .. . .. . .

/ 
� comeJciale' Per.miă fizicii 

/autorizD' A!Dciaţii fumiliale' Cabinae 

(
imividuale, cabinele<HX:iate, � 
ciweprofrsionalesaI� civile 
proresionale cu răsp.nlere limitată call;! 

� profesia de 'dVoca! Orgmi71qii 
neQtJvm1amaitale' Fundatii/ .Arnmir1 -

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 cal itatea deţinută, titularul.

soţuVsoţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii; indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 
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