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cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia1> deţin următoarele: 

*I) 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.

Anul Adresa sau.zona Categoria* dobândirii 

----
----

--------
...--

i €ota-
Suprafaţa 

parte 

---

Mod'u1 de Titularul 1>
dobândire 

---� 

* Categoriile indicate sunt:(!) 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 proprietamlui (titularul, soţul/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. 

' Anul Cota- Modul de Adresa sau zona Categorla* 
,ido.liândirii Suprafaţâ, 

parte ,dobândire 1'itularut2>

---
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-

Suvsa venitului: 
-

Sen1iciul pcestat/obJectu.l Venitul anual 
Cine a realizat venitul 

- - ,_ 
_Nume, adres.a generator de venit încasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
-- -

7. I. Titular ------
--

----

7.2. Soţ/soţie --------
----i---

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular ------
----i---

8.2. Soţ/soţie ------
----V--

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţîonale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, ,pre_cum şi! memb.r.u în(,aso�ciatiir,fundatiii saw alteim-faanizati.i ne'2uvernamentale:

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 
de acţiuni şi/sau a acţiunilor 

I.I ...... ----

---
-

-----

-----
----

-----
2. G:alitâtea de membru în organele de conduclre, administrare şi contro1 ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale gfupuriloF de interes
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiiloT ori ale altor organizaţii neguV_!!rnamentale:

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denumirea şi adresa -

I--

2.1 ...... --

-

.,. 
3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilor profesionale şi/sau sindicale _ ,

3.1.. .... MeM f>->R.u '"' F/J-.f::if>UL $/1'1 t:::i, C Pr TU Lu 1 t-, f?_ u f-,J A- e. ( LOR 
.E� i G (2. ft-lJ u I/ 

4. Calitatea de m.embru în organele de conduceri-e, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute în cadrul partidelor politice, functia detinută şi denumirea partidului politic
4.1 ...... 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în der.ularc 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 acţionar 
majoritar/minoritar: 
5.1 Beneficiam! de contract: numele, I Instituţia I Procedura prin I Tipul Data I Durata I Valoarea

1 



Titular ..... .. .... .... 

Soţ/S()�e .... ........... 

Rude de gradul iii ale titulamlui 
....... · · · · ·

Societă� oomerciale'Persoonă fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale' Cabinete 
indh�duale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societă� civile 
profesionale cu tă5puooere lirnitată care 
desraşooră profesia de avocat/ Ocymiza\ii 
neguvemarnentale' Fundatiif AS()ciaţii2> 

denumirea şi încredinţat 
adresa oon1ractul 

I/ 
V 

---·---- _.., .. __ ............... \.\.J�� 

contractului contractului 

./ 
/ 

V 

/ 
V 

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 beneficiarnlui de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,

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

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

Data completării Semnătura 

'J? v6'. &l t· � ............................. .
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