
DECLARAŢIE DE AVERE

ŞIPUBlIcITA~i~6'J,r~URA
NrSU'tlfit

Ziua, • iuna â'C."'" ">",..... ,....anu~ ...

Subsemnata Filip P Petronela.................................. . .

Sef birou
a"ând funcţia de ...............................................................................................................................

OCPI SUCEAVA, Suceava, Falticeni

)a ,. "'_ , ,

"':-l
_ ._.:.! .domiciliul Falticeni, judetul Suceava

..•.....•.....•••.•••. -::::0.......... . ••.•.••..........•••••..•.••••......•......~
~",. '.'. . _.' ;;;.;.pt. '3- " ;- ,

cunoscâud pre"ederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună
cu familial) deţin următoarele:

'')1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora,,.
I. Buuuri imobile
L Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

ErevaU'Zonal lEa~egOritil 'EJJ . 194~m1 il i f. " 9 a II!ji!Mfill.dobâîidirii ~prafat:: MOdul de dobândire
~ 'ifE+. .

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dacă se află in circuitul civil.
1) La "Titular" se menţionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul. soţul/soţia. copilul). iar in cazul

Omri lor în coproprietate. cota-parte şi numele coproprietariloL

2. Clădiri
NOTĂ:
Se "ar declara inclusiv cele aflate În alte ţări.

IĂ'drt:sa;sau:zonal l£ategOrifl
.Anul' ~ • tc!ota!part~

FeL U(lItV
.Ti!larul.

*f w" '!2bllndirii:prafatl; ~MOdul dţdobaildrr;

Suceava,
Falticeni Contract de

,[ Apartam~nt
Filip Petronela

, _. o' 2006 44 m2 1/2 vanzare
1, Fihp Marius- , cumparare,

i - "
L...--. ___. . ,

\•
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Suceava,
F,?l ticerti/ Spatii Contract de, 61,41
;... ~:' comerciale/ 2013 1/1 vanzare Filip Petronela

m2, ' - . productie cumparare
i -----

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit: (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.
1) 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
I. Autovebicule/autoturÎsme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iablurÎ şi alte mijloace de transport care sunt

supuse Înmatrîculării, potrivit legii
- - -

Natnra Marca Nr, de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire
-,~.

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.
, -.' ~-- , '-.' ' ~] ".ti.,:;'

Anul dobândirii Valoarea estimata ,Descnere sumară .. . . -- "" '.£'};,. " ,. >:~ " ~-'-

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3,000 de euro fiecare, şi bunuri imobile Înstrăinate În ultimele 12
luni

}.'''' "'>'~:~"!:;;\>.';:" ",~".
:,..at.u~~~nJl~I~i)!!.~l1:ăiitat
:; ~.. ' " '. :ih',~,~,:r-.:..,r,

IV. Active financiare

I. 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 instituţii financiare din străinătate.

\
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Instituţia care administrează şi ~
,adresa acesteia ;0

DeschiS
,', În anul

SOldivaloare la zi;!'

'Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cord); (2) depozit bancar sau echivalente: (3) fonduri de
investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului

fÎscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă Însumată a tuturor acestora
depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participări le în străinătate.

Emitenttitlulsocietatea În care"persoaoa este <,i
, , " ',,' Număr de titluri! ,

" Tipul" ','
acţionar sau asociat/beneficiar de Împrumut , ,', cota de participare Valoarea totală la zi

, , , o " , ,

I....•.
'J
'Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acliuni sau părţi sociale
in societăli comerciale: (3) imprumuturi acordate În nume personal. 4

3. Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe an:

I ' •
. ,'" '~,D~scriere

"", .,><ii

r.7 'Y ~;f:;::

-# ~.f

!!""

Valoare ~'
.".' '~

+
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate in străinătate,

V. Datorii
r'\ Debite, ipoteci, garanţii emise În beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate În sistem leasing şi alte asemenea
l~)nuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate În străinătate,

''1 ;'
.;: ; ~

se REIFFEISEN BANK SA 2004 2024 6 400 RON

BRD GSG 2018 2020 6 500 RON
-- "

" J
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113.000 RON

VI. Cadouri, servicii sau avautaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din partea unor
persoane, organizaţii, soeietăţi comereiale, regii autonome, companii/soeietăţi uaţionale sau instituţii publice
româneşti sau străine, iuclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a
căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro.

_Cine aireali!+ni~l. 'IIIF':a2m:.
1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.2. Copii

Setvii:iiifptestlltlObiiCtiil
generator,de .venit

'Se exceplează de la deClarare eadourile şi Iralaţiile uzuale primile din par/ea rudelor de gradul l şi al Il-lea.

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an fiscal Încheiat (potrivit
art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

.SCrViCiillpÎ'estiitlObiiCtUl
geoerator,de:veoit

1. 1. Titular

FILIP PETRONELA

1.2. Soţ/soţie

Filip Marius

1.3. Copii

OCPI SUCEAVA, Bdul
salariu + norma hrana

lDecembrie 1918 nr. 3

SPN Apostol, strada
salariu

Nicu Gane

71.795 RON

27.094 RON

FILIP DARIUS NICOLIN
FILIP ANA LEONA

ALOCAT lE , Aleea

trandafirilor
aloca tie + stimulent de
insertie

Pagina 4 din 6

J



2. Venituri din activităţi independente.
,

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea/olosinţei bunurilor

3.1. Titular

Asociatia de
proprietari nr. 7, inchiriere llmp din

Filip Petronela 1.200 RON
Strada Unirii, bloc 2, spatiul comercial
scara A, ap. 3

,-). Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

:_.~\Venituri din pensii'.
,

fn","
5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole ".
" ..~ .. f6~~-w--~~~

-- -=.. '1..,:::"-6.1. Titular .
i . -L_

/
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, .
6.2. Soţ/soţie

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

.7.,)- Copii
,

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii,)(

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

Data completării

21/05/2019 I
I

'\
\
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