
DECLARAŢIE DE AVERE
OFICIUL DE CADASTRU

ŞI PUBLICITATE IMOBILIARA

SUC!!!)30
Ziua ~~:: ":,"::,"::.-:9* Anul?e2.~

Subsemnata, VARTOLOMEIIONELA , având funcţia
Proiectul "Creşterea gradului de acoperire şi
incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor

de Asistent registrator principal la în zone.le rlJrale din România", cod SMIS l20063

CNP , domiciliul Suceava,------------- ----~----~-~--~---------

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul 111 declaraţii, declar pe propria răspundere că
împreună cu familial) deţin următoarele:

1. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

~. . 0.\""-' .. * ". Anul o' Co(a-
*,,,:'-l¥ij/dres~sauJ;o~:A:fiW £.;ilig~ jJoliâ~îlirii.~p~r~!:ţ~1Darte

'Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dacă se află În circuitul civil.

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

,TîtularuI2) £.. .' -
Vartolomei Marius-
lonut si Vartolomei
lonela

Devalmasie1/261.43 mp2008apartament

. -"':"",,;-. * ;" ..AniIl"!oii . .:,%'. • Cota-
CategOrIa :"ilJj"'~d'~ Suprafaţa ....".""',tr = fi ,uo .l.';11 Iru: _ 'ffl parte

Sllceava~

'Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.

Il Prinfamilie se inţelege sOlul/soţia şi copiii aflaţi în intretinerea acestora,
2) La "Titular" se menţionează, În cazul' bunurilor proprii, ~umeJeproprietarului (titularul, soţuVsoţia, copilul), iar În cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte

şi numele coproprietariloL



II. Bunuri mobile

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii

- ,;c,-" - , ';' .
r ',' ""C ,'>0 ", " ",eF'

"'Anutde f;bri~âţie i'Modul de'dobândiriNatura' Marca Nr. de bucăţi,

Autoturism Jetta 1 2007 Contract de vanzare
cumoarare

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.

.-~ "Descrier~sumară". ~7 ,~~ ,-/:t, Anul dobândirii
"

Valoarea estimată,-'!.' Vi" -."",- ---,~--

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

Natura bunului '; . Data Persoana către care s-a Forma Valoarea •
, Înstrăinat '. Înstrăinării . Înstrăinat Înstrăinării ,.
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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 Însu mată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 dc curo

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate În bănci sau instituţii financiare din străinătate.

.... Instituţia earc administrează .. oiiTipul*"': Valuta Dcschis În anul Sold/valoare la zi !/~~~~si adrcs"ă'acc'steia~~,g;~~~_d/.!-.£"'>,.",.rl'i"",!,"~_ ,,,,~,,,,,,,,,,,,,,*,,,,,,, 20-_ _,'0'0<, 'i/-' Al&:: in ..... ." .. ' ...•

'Categoriile indicate sunt: (1 ) cont curent sau echivalente (inclusiv card): (2) depozit bancar sau cehi valente: (3) fonduri
de investitii sau echivalente. inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor dce-Iaracele aCercntcanului fiscal
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 pat1icipările În străinătate.

I~iiiiten:ftitiii/Siielitate'i1m"Câre"persoana""estll11.ft1.~~~~;:~tlfJ'iL. i "-U IW.m
"'..aeţionar 'sa u Jaso;;i:"tib7rÎ.'Cflciăfd:;ÎmDru'inut •. .":Tipul* .. 'Valoarea totalăla ii..k' "S : 'Cota de'''lJartleioarc' :;;: . .... ....":,.;;;:.- ....•?

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

,'
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3. Alte active producătoare dc venituri nete, care Însumate depăşesc cchivalentul a 5.000 de euro
pc an:

NOTĂ:
Se vor declara ,inclusiv cele aflate În străinătate.

V. Datorii

Debite, ipoteci, garanţii emise În bcncficiul unui terţ, bunuri achiziţionate În sistem leasing şi alte
ascmenea bunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor accstora dcpăşeşte 5.000 dc euro

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

:; Creditor ;" :;',~ 1, ~c< ;;. c
Scaden:t la

",
,,",, 1:Contr.:!ctat I,~anul,

"
Valoare ,.'0', ~c.: ',~

Garanti Bank SA 2008 2028 32168 EURO

GarantiBank SA 2017 2022 31000 RON

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

1.,,' ci;tba
: ",7' " '::\Surs:i' venitului: ,'C'> Serviciul prestat/Obiectul Venitul anualrealizat venitul

'Oi '",f..c-f'
'1 _.) ~numele, aqresa_ .•••-.~2enerator de venit,:,' "

Încasat o,,

1.1. Titular

1.2. So(!soţie

1.3. Copii .'
.. . ' ,"'.," , " ",.; n \ jtp '{fl-:'! l' ~ţ '" ~nl ,

"Se excopteazăde ladeclararecadourileşi trataiiileuzualeprimitedinpartearudelordegradul] şi allJ-ka
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an fiscal Încheiat
(potrivit art. 41 din Legca nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi comp!etările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

_, .: r r'~s~;ve~ţ!1.!iîi.~UI p'~a!LQ.!J.i.~a'~emea.rea !Zar.vem uJiumele;allresa . .",generator,lIe .•vţmt . Încasat
1 Veniti./ridiltsalal'ii" . ~

.'
'.0

--:;
1.1. Titular

Vaitololllei Ionela aer! Suceava angajat 49285
1.2. Soţ/soţie

VaI1010llleiMarius Ionu! BIN Nechita Raluca angajat 21676
1.3. Copii

Vartolomei David elev 1800
2 Venituri din activităţi independente .
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie
il.! ;;;;.1" .•. ali re ....,:l ", ..

3. Venituri '(jin'Cedâi"eafolosinţeibimuhl OI"
Flf-f:; .. .' ..•.. K'

. ....
..

3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

{lT::enitUfC''diii:Jnvestiţii_''- ",,, ~-- ..-, .. .' ....~. .•o:, . . ..

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular
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"0; Cine a realizat venitul '\8
Sursa venitului: Sen'iciul prestat/Obiectul Vcnitul anual

'Ynumcle, adresa" {, " generator de venit ,.. Încasat c,

72, Soţ/soţie

73. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
Vartolomei lonela aep] Suceava Norma de hrana 6570

8.2. Soţ/soţie . '"

8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul

incomplet al datelor menţionate.

Data completării

06.072020
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Semnătura
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