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rnnoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. Asocjâţ sau· acţionar lă socie�ţi. C()D1erciale;_ COlll(J8DiilSl)(:ie�t.i•_ naţiodale, �tiţuţii de ��4it. gr_upµri
de interes �nomic, precum si membru în asociaţii, fundaţiisau alte oraăitizaţii ilteuvername'ntale: . _· .-_- ·,
Valoarea
totală a
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2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi contri,I ale societăţilor comerciale,
ale regiik>r autonome, ale compa11iilor/societăţilor naţfonale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de
interes economic, ale asociatiilor sau fundatiilor i,ri ale altor Ol1!anizatii ne<1ilvernamentale;
Unitatea
Calitatea deţinută
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3. Calitatea de membru în
cadrul
asociaţiilor
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sindicale
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4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi ci,ntrol, retribuite sau neretribuite,
deţinute în cadrul rutrtidelor oolitice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
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5. Ci,ntracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, ci,nsultanţă juridică, ci,nsultanţă şi civile, obţinute ori
�nate în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la
t>u2:etul de stat, li,cal şi din fonduri externe i,ri încheiate cu societăţi ci,merciale cu capital de stat sau
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* l) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
J. Bunuri imobile

1. Terenuri
Notă:
Se vor declara inclusiv cele aflate în 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 aflate în alte ţări.
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" Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă: (4) spaţii comerciale/de
producţie.

