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cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie
răspundere că împreună cu familia1 l deţin următoarele:
* 1) Prinfamilie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile
1. Terenuri

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări.
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* 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 proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul
bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele qfiate în alte ţări.
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* Categoriile indicate sunt: (]) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii 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, maşm1 agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
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2. Bmmri sub formă de metale
bijuterii, obiecte de artiî şl de cult, colecţii de arHi �i
numism atică, obiecte c are fac p a rte din pntrimoniul cultural naţiomid srrn univers a l, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro
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III. Bunuri mobile, a căror v aloare depăşeşte 3.000 de euro fiec are, şi bunuri imobile înstrăin ate
în ultimele 12 luni
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IV. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţiifinanciare din străinătate.

Instituţia care administrează
şi adresa acesteia

/

-

Valuta

Tipul*

/

Deschis în anul

_,.--

Sold/valoare la zi

- -------

/

*Ca1egorii!e indicate suni' (I) cont curent sau echiva!enre (inclusiv card), ( 2) depo::ir bancar sau echivalente.
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2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi
tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
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