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CNP  , domiciliul  

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia1 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. 

Adresa sau zona C@tegoria* I Anul 
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• Categoriile indicate sunt: (1) 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),
( r 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* d b��- .. Suprafaţa
- - ' O •Dulnl 

Cota- Moilulde 
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* Categoriile indicate sunt: (I) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacantă; (4) spatii comerciale/de
producţie. 

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

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport

care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii 

Natura Marca Nr. de bociţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire 
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2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro 

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

la momentul declarării. 
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III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile Înstrăinate in
ultimele 12 luni 

Natura bunului Data 
înstrăinat înstrăinlrii 

Persoana către care s-a 
înstrăinat 

2 

Valoarea 
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6.2. Soţ/soţie 

Sursa venitului: 
·-

Serviciul prestat/obiectul Venitul anual 
@ine a r�lizat venitul 

_ Nume, adr.esa e.enerator de venit încasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular 

7 .2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

I'-. 

8. Venituri din alte surse � 
8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

Data completării 
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I!Nituţia Procwura prin 
5.1 Beneficiau! de oontra::t nunele, oontra::tantă: carea fost lipul 

A B C 
Jl-ellumele-'&.,mmirea şi oore!xl demmireaşi Îl1aWUlta1 conlralului 

a:fresi coo1ractul 
Tllidar ....... ..... ·-
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Soţ/SJ\ie ........... ·-· 
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RlXX! de gafuI J l)aJetitularului .............. 
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Sociwij coma-ciale' � fi7jcă 
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autori2aliV A.!n:iaţii familiale/ Cabinete 
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individuale, cabiraea«iate, � 
civileIJOresionale sw � civile 
IJOfesionalecu răspurxiere limitată care 
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I nPOI - ' - ...... ,tale/ Fllldatii/ ,A .,,..,....,,;i2) 

1 l 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,

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt defini te la punctul 5. 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea: 
A - Data Încheierii contractului 
B - Durata contractului 
C - Valoarea totală a contractului 

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

C Data completării Semnătura 
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