
DECLARAŢIE DE AVERE

OFICIUL CE ADA U
ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

Nr
SUg5J,..?-

: Z.iU~.,.1auna 0£ a_nul

........~.~~::~~.':;;':'~ , ~~O~!~..l?~:..~~~~~~ .
Sef birou

având funcţia de ...............................................................................................................................

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ / Suceava, Suceava

la ,

CNP ...., domiciliul Suceava, judetul Suceava
" ,., ' -.'." '_. .. , .

.- ,
cunoscând prevederile arI. 292 din Codul penal privind falsui ,n declaraţii, declar pe proprie răspundere că Împreună
cu familial) deţin următoarele:

o *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.

'A:dre~a h~z?nl '~I~egori:M !~~\!i!praf; IGiBpm

,.

MQ<tuI..l!e do~ânil' .e .

'-
"

J\i1resa sau zon~

* 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.
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.

2. Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări .

.!1~:!Suprafaţa "~~tai~r~~ !\Joilnl <teilobânilire"

Suceava,

Suceava,

[.
'-:

Apartament 1991 56 m2 1/2

Contract de

van zare
cumparare

TĂRĂBOANŢĂ

GHEORGHE ",
TĂRĂBOANŢĂ

CARMEN ELENA "
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• 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
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şa lupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt

supuse Înmatriculării, potrivit legii
7 -- -_. .. . ."_~,_~-.:~'_.;.' ~_"o'- --o .-~,,;~ .. -- . , .. . . , .. .. .:-_._~ --~

NatUra Marc~ :r'\r,de b,!c~ţi Anul de fabri£~ţie . : '1 Modul 'de dobândire .1, ..:. ,." ." I~-~.- ____ o ._.~. _. ._----- ... .. ... ..

Contract de vanzare
Autoturism OPEL ASTRA 1 2007

cumparare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de arlă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte
care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare Însu mată 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.

p . .. ' <.<,- ,-"-",-.,~.. .. -- -- .>L __ '
C. . """,,",:-. .,_~_~'J~.~_<~ .. ,,~-- .. _. .'..,.."'-n>fl'~.,~"_

De.scriere s~_~a!ă . . Anul d.obândi,rii Valoarea .eSţÎJll:aţ)!.
... -- . .. .. -- .. -- ~ - - .. .. ._- _._- ..-

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

.', .. '-- ..••.•..-- .•... .
Data

"___ o .~
'Pe~o~!!Ji C.~frlt~~r.'t=.

., .- .."" ..~~~---".•. -'--~-' "._.~~ - .. ~.-" ."..........~
Natnra bunnlui Înstrăinat Forma înstrăinării Valoarea

.. --, ÎnstrăinăriL s"a.înstrăi~~t . .
---- - •••"

., .. --'~

IV. Active financiare '.1

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi inţ-f'<;tire,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.

;Ii!~tiiii#~care administri;ază şI .- . -"=.,r<-= . .._.,~- ~-."...<-"..._,~ -- --,

J)esclÎis
.. ~.--.-.-- ' . .••.......

adresa acesteia TiPIII". Valuta În anul Sold/valoare 1.'1 zi
..• .. -- .--- . --- --- "

Depozit bancar sau
a.R.D. Suceava, Suceava EUR 2013 35.000

echivalente

Depozit bancar sau
B.R.D, Suceava RON 2005 200.000

echivalente
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'Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (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

fiscal anterior),

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate,

Emitent 'tiiiulsocietateă fu carepers,o,aii'~este " ....'c'_ ~"-.'~, ._~.,"".~~•..•., . ,~

'~uDili'r'detit1uril -', ~-"'-' -,--~, .. ,

Tipul* . . V~IQarea totală la zj.
'acţiQnar sau a~oci!ltll!~n~l}~ia!.l!~~HrnIl1nt c9ta de. parti,cipare. .

. . .' .- -- ,

'Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale
în societăţi comerciale; (3) Împrumuturi acordate in nume personal. 4

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

JC}, ._ .
- -~,;:." -'-'~'----,--'. •.• ..=.,. .• "'- .'f'

J:)esc~ier~
""~~ ~',,r-',-~.~--,,,,,'-~

Va.IQ~re Valuta

+~ I
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate,

V, Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise În beneficiul unui terţ, bunuri acbiziţionate În sistem leasing şi a.Ite "::menea

bunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro "

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

,.~~"~~ ,.

" .. ..< ";",,." _.~,~o,~," •••• .~..•.• '. .. ,,,,o." .. ... -",_. -. - ,'':'.. ",".,' "..' '~"""~-'-<r_qr~"'--,' .~'~--~ -.

Creditor , Conţ[l!~tat În anul ~l'3lţe<ntî~a.n.~l'ifr'1? Va.1oarea
•. .. .

, ..
, ,--... .- ..

(
,
\ ..

I

(

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din partea unor
persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice
româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garauţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a
căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

I'S~rviciiil presl3ţlOblec~1 '.','1
g~nerat()r de venit I

'Ven,iiUl anuai '
Încasat

],], Titular
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1.2. Soţ/soţie

1.2. Copii

'Se exceptează de la declarare eadourile şi trataţiile lIZualeprimite din partea rudelor de gradul J şi al lI-lea,

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an fiscal Încbeiat (potrivit
ar!. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completă riie ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. ,

I

1...•..

Sursa venituluiCine,a realiiiitveni.tui

1. Venituri din salarii

1.1. Titular
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Mihai Viteazu nr. 25
1.3. Copii

57.400 RON

74.194 RON

Salar

Salar+Norma de hrană
Mun. Suceava, B-dul

1 Decembrie 1918 nr. 3

OFICIUL DE CADASTRU ŞI
PUBLICITATE IMOBILIARĂ
SUCEAVA

Mun. Suceava, Str.

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE
TĂRĂBOANŢĂ CARMEN ELENA STATISTICĂ SUCEAVA,

TĂRĂBOANŢĂ GH. GHEORGHE

1.2. Soţ/soţie

2. Venituri din activităţi independente

(J



(

(

2.1'. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea jolosinţei bunurilor

3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

.
J Venituri din investiţii

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
" "-- '.-

5.1. Titular
,

,.
)

... _.-

5.2. Soţ/soţie
,

",
I

6. Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie
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(

,

,

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular

7.2. SoVsoţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
\,
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act pnblic şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul
()nCOmplet al datelor menţionate.

Data completării

22/05/2019

Semnătura[-:
__ (O ._l_' __ ---'

\
\
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