ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CALVINI

18/ 03.07.2014

DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata, BITU VALERIU
, având func ia
CONSILIER LOCAL
la CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CALVINI
,

de
CNP

, domiciliul

COMUNA CALVINI

,
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ii, declar pe propria r spundere c împreun cu
familia1) de in urm toarele:
I. Bunuri imobile 1. Terenuri
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ri.
Modul de
Titularul2)
dobândire
Contract
Bîtu Valeriu
CALVINI
3
1997
1808 mp
1/2
vanzare
Bîtu Nicoleta
Contract
Bîtu Valeriu
CALVINI
1
1997
13 000 mp
1/2
donatie
Bîtu Nicoleta
Contract
CALVINI
3
2005
3 000 mp
1
Bîtu Nicoleta
v nzare
Contract
Bîtu Valeriu
CALVINI
2
1997
10 000 mp
1/ 2
vânzare
Bîtu Nicoleta
*Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dac se afl în circuitul civil.
2. Cl diri
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ri.
Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafa a

Anul
dobândirii

Suprafa a

Cotaparte

Modul de
Titularul2)
dobândire
Contract vanzare- Bîtu Valeriu
CALVINI
2
1997
240 mp
1/2
cump rare
Bîtu Nicoleta
Contract vanzare- Bîtu Valeriu
CALVINI
4
1994
150 mp
1/2
cump rare
Bîtu Nicoleta
Contract vanzareCISLAU
4
1995
180 mp
1
Bîtu Nicoleta
cump rare
Contract vanzareCALVINI
4
2010
250 mp
1
Bîtu Nicoleta
cump rare
Contract vanzareCALVINI
4
2010
160 mp
1
Bîtu Nicoleta
cump rare
Contract vanzareCALVINI
4
1997
48 mp
1
Bîtu Nicoleta
cump rare
*Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacan ; (4) spa ii comerciale/de produc ie.
Adresa sau zona

1)

Categoria*

Cotaparte

Prin familie se în elege so ul/so ia i copiii afla i în între inerea acestora.
La „Titular" se men ioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ul/so ia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte i
numele coproprietarilor.
2)

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma ini agricole, alupe, iahturi i alte mijloace de transport care sunt
supuse înmatricul rii, potrivit legii
Natura

Marca

Nr. de buc i

Anul de fabrica ie

Modul de dobândire

AUTOUTILITARA

DACIA PAPUC

1

2003

CUMPARARE

AUTOTURISM

LAND ROVER

1

2001

CUMPARARE

AUTOTURISM

OPEL

1

1999

CUMPARARE

TRACTOR

U 650

1

1995

CUMPARARE

TRACTOR

U 445

1

1990

CUMPARARE

TRACTOR

TAF

1

2000

CUMPARARE

MOTOSCUTER

LINKAY

1

2007

CUMPARARE

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art i de cult, colec ii de art i numismatic ,
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a c ror valoare însumat dep e te 5.000 de
euro
NOT :
Se vor men iona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul declar rii.
Descriere sumar

luni

Anul dobândirii

Valoarea estimat

III. Bunuri mobile, a c ror valoare dep e te 3.000 de euro fiecare, i bunuri imobile înstr inate în ultimele 12
Natura bunului
înstr inat

Data
înstr in rii

Persoana c tre care s-a
înstr inat

Forma înstr in rii

Valoarea

IV. Active financiare
1. Conturi i depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire i investire, inclusiv
cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep e te 5.000 de euro
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau institu ii financiare din str in tate.
Institu ia care administreaz
i adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis în anul

Sold/valoare la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3)
fonduri de investi ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele
aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investi ii directe i împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
dep e te 5.000 de euro

însumat a tuturor acestora

NOT :
Se vor declara inclusiv investi iile i particip rile în str in tate.
Emitent titlu/societatea în care persoana este ac ionar
sau asociat/beneficiar de împrumut

Tipul*

Nr. de titluri/
Cota de participare

Valoarea total la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare de inute (titluri de stat, certificate, obliga iuni); (2) ac iuni sau p r i
sociale în societ i comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3. Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep esc echivalentul a 5.000 de euro pe an:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing i alte asemenea
bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep e te 5.000 de euro
NOT :
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate.
Creditor

Contractat în anul

Scadent la

Valoare

CEC BANK

2007

2017

125 000 RON

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din partea unor
persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale sau institu ii publice
române ti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a
c ror valoare individual dep e te 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

1.1. Titular

1.2. So /so ie

1.3. Copii

*Se excepteaz de la declarare cadourile i trata iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I i al II-lea.

VII. Venituri ale declarantului i ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art.
41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare)
NOT :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate.
Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

SC INTERSECT

SALARIU

9 600

SUBVENTII

15 000

1. Venituri din salarii
1.1. Titular
BITU VALERIU
1.2. So /so ie
1.3. Copii
2. Venituri din activit i independente
2.1. Titular
2.2. So /so ie
3. Venituri din cedarea folosin ei bunurilor
3.1. Titular
3.2. So /so ie
4. Venituri din investi ii
4.1. Titular
4.2. So /so ie
5. Venituri din pensii
5.1. Titular
5.2. So /so ie
6. Venituri din activit i agricole
6.1. Titular
BITU VALERIU

APIA

6.2. So /so ie
7. Venituri din premii i din jocuri de noroc
7.1. Titular

Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

AJPIS

ALOCATIE DE STAT

504

7.2. So /so ie
7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
8.2. So /so ie
8.3. Copii
BITU IULIANA- MIRELA

Prezenta declara ie constituie act public i r spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al
datelor men ionate.

Data complet rii

Semn tura

03.07.2014

…………………………

17/ 03.07.2014
ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CALVINI
DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul GRIGORIU IOANA
, având func ia
CONSILIER LOCAL
la CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CALVINI
,

de
CNP

, domiciliul

COMUNA CALVINI

,
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ii, declar pe propria r spundere c împreun cu
familia3) de in urm toarele:
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ri.
Adresa sau zona
CALVINI

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafa a

3

2008

2482 mp

Cotaparte

Modul de
Titularul4)
dobândire
Contract vanzare
100%
Grigoriu Ioana
cumparare în rate

*Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dac se afl în circuitul civil.
2. Cl diri
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ri.
Adresa sau zona
CALVINI

3)

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafa a

DISPENSAR

2008

293 mp

Cotaparte

Modul de
Titularul2)
dobândire
Contract vanzare
100 %
Grigoriu Ioana
cumparare în rate

Prin familie se în elege so ul/so ia i copiii afla i în între inerea acestora.
La „Titular" se men ioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ul/so ia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte i
numele coproprietarilor.
4)

*Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacan ; (4) spa ii comerciale/de produc ie.
II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma ini agricole, alupe, iahturi i alte mijloace de transport care sunt
supuse înmatricul rii, potrivit legii
Natura

Marca

Nr. de buc i

Anul de fabrica ie

Modul de dobândire

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art i de cult, colec ii de art i numismatic ,
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a c ror valoare însumat dep e te 5.000 de
euro
NOT :
Se vor men iona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul declar rii.
Descriere sumar

luni

Anul dobândirii

Valoarea estimat

III. Bunuri mobile, a c ror valoare dep e te 3.000 de euro fiecare, i bunuri imobile înstr inate în ultimele 12
Natura bunului
înstr inat

Data
înstr in rii

Persoana c tre care s-a
înstr inat

Forma înstr in rii

Valoarea

IV. Active financiare
1. Conturi i depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire i investire, inclusiv
cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep e te 5.000 de euro
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau institu ii financiare din str in tate.
Institu ia care administreaz
i adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis în anul

Sold/valoare la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3)
fonduri de investi ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele
aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investi ii directe i împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
dep e te 5.000 de euro

însumat a tuturor acestora

NOT :
Se vor declara inclusiv investi iile i particip rile în str in tate.
Emitent titlu/societatea în care persoana este ac ionar
sau asociat/beneficiar de împrumut

Tipul*

Nr. de titluri/
Cota de participare

Valoarea total la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare de inute (titluri de stat, certificate, obliga iuni); (2) ac iuni sau p r i
sociale în societ i comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
3. Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep esc echivalentul a 5.000 de euro pe an:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing i alte asemenea
bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep e te 5.000 de euro
NOT :
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate.
Creditor

Contractat în anul

Scadent la

Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din partea unor
persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale sau institu ii publice
române ti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a
c ror valoare individual dep e te 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

1.1. Titular

1.2. So /so ie

1.3. Copii

*Se excepteaz de la declarare cadourile i trata iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I i al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului i ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art.
41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare)
NOT :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate.

Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

Contract CAS Buzau

medic de familie

54 880

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

1.2. So /so ie
1.3. Copii
2. Venituri din activit i independente
2.1. Titular
Grigoriu Ioana
2.2. So /so ie
3. Venituri din cedarea folosin ei bunurilor
3.1. Titular
3.2. So /so ie
4. Venituri din investi ii
4.1. Titular
4.2. So /so ie
5. Venituri din pensii
5.1. Titular
5.2. So /so ie
6. Venituri din activit i agricole
6.1. Titular
6.2. So /so ie
7. Venituri din premii i din jocuri de noroc
7.1. Titular
7.2. So /so ie
7.3. Copii

Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

AJPIS

ALOCATIE DE STAT

504

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
8.2. So /so ie
8.3. Copii
PLOPEANU MARIA

Prezenta declara ie constituie act public i r spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al
datelor men ionate.

Data complet rii

Semn tura

03.07.2013

…………………………

19/ 03.07.2014
ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CALVINI
DECLARA IE DE AVERE
Subsemnata, BANICA VASILE
, având func ia
CONSILIER LOCAL
la CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CALVINI
,

de
CNP

, domiciliul

COMUNA CALVINI

,
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ii, declar pe propria r spundere c împreun cu
familia5) de in urm toarele:
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ri.
Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafa a

Cotaparte

Modul de
dobândire

COMUNA CALVINI

1

2008

2600 mp

1/2

CVC

COMUNA CALVINI

2

2005

10 000 mp

1/2

CVC

COMUNA CALVINI

1

1996

3500 mp

1/2

CVC

Adresa sau zona

Titularul6)
B
B
B
B
B
B

nic
nic
nic
nic
nic
nic

Vasile
Maria
Vasile
Maria
Vasile
Maria

*Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dac se afl în circuitul civil.
2. Cl diri
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ri.
Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafa a

Cotaparte

COMUNA CALVINI

2

1996

200 mp

1/2

Cumparare

COMUNA CALVINI

4

2007

273 mp

1/2

Cumparare

COMUNA CALVINI

ANEXA

1996

100 mp

1/2

Construire

Adresa sau zona

5)

Modul de
dobândire

Titularul2)
B
B
B
B
B
B

nic
nic
nic
nic
nic
nic

Vasile
Maria
Vasile
Maria
Vasile
Maria

Prin familie se în elege so ul/so ia i copiii afla i în între inerea acestora.
La „Titular" se men ioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ul/so ia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte i
numele coproprietarilor.
6)

*Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacan ; (4) spa ii comerciale/de produc ie.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma ini agricole, alupe, iahturi i alte mijloace de transport care sunt
supuse înmatricul rii, potrivit legii
Natura

Marca

Nr. de buc i

Anul de fabrica ie

Modul de dobândire

AUTOTURISM

LOGAN

1

2007

CUMPARARE

AUTOTURISM

PAPUC

1

2004

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art i de cult, colec ii de art i numismatic ,
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a c ror valoare însumat dep e te 5.000 de
euro
NOT :
Se vor men iona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul declar rii.
Descriere sumar

luni

Anul dobândirii

Valoarea estimat

III. Bunuri mobile, a c ror valoare dep e te 3.000 de euro fiecare, i bunuri imobile înstr inate în ultimele 12
Natura bunului
înstr inat

Data
înstr in rii

Persoana c tre care s-a
înstr inat

Forma înstr in rii

Valoarea

IV. Active financiare
1. Conturi i depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire i investire, inclusiv
cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep e te 5.000 de euro
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau institu ii financiare din str in tate.
Institu ia care administreaz
i adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis în anul

Sold/valoare la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3)
fonduri de investi ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele
aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investi ii directe i împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
dep e te 5.000 de euro

însumat a tuturor acestora

NOT :
Se vor declara inclusiv investi iile i particip rile în str in tate.
Emitent titlu/societatea în care persoana este ac ionar
sau asociat/beneficiar de împrumut

Tipul*

Nr. de titluri/
Cota de participare

Valoarea total la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare de inute (titluri de stat, certificate, obliga iuni); (2) ac iuni sau p r i
sociale în societ i comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3. Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep esc echivalentul a 5.000 de euro pe an:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing i alte asemenea
bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep e te 5.000 de euro
NOT :
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate.
Creditor

Contractat în anul

Scadent la

Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din partea unor
persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale sau institu ii publice
române ti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a
c ror valoare individual dep e te 500 de euro*
Cine a realizat venitul
1.1. Titular

1.2. So /so ie

1.3. Copii

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

*Se excepteaz de la declarare cadourile i trata iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I i al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului i ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art.
41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare)
NOT :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate.
Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

ANGAJAT

9 600

ADMINISTRATOR

20 000

SUBVENTII AGRICOLE

10000

1. Venituri din salarii
1.1. Titular
BANICA VASILE
1.2. So /so ie
BANICA MARIA

SC MADYS

1.3. Copii
2. Venituri din activit i independente
2.1. Titular
2.2. So /so ie
3. Venituri din cedarea folosin ei bunurilor
3.1. Titular
3.2. So /so ie
4. Venituri din investi ii
4.1. Titular
4.2. So /so ie
5. Venituri din pensii
5.1. Titular
5.2. So /so ie
6. Venituri din activit i agricole
6.1. Titular
6.2. So /so ie

Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

AJPS BUZAU

ALOCATIE DE STAT

504

7. Venituri din premii i din jocuri de noroc
7.1. Titular
7.2. So /so ie
7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
8.2. So /so ie
8.3. Copii
BANICA EDUARD

Prezenta declara ie constituie act public i r spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al
datelor men ionate.

Data complet rii

Semn tura

03.07.2014

…………………………

14/ 20.06.2014
ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CALVINI
DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul, OITA CONSTANTIN
, având func ia
CONSILIER LOCAL
la CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CALVINI
,

de
CNP

, domiciliul

COMUNA CALVINI

,
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ii, declar pe propria r spundere c împreun cu
familia7) de in urm toarele:
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ri.
Adresa sau zona
CALVINI

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafa a

Cotaparte

3

1999

5000

1/2

Modul de
Titularul8)
dobândire
Contract vanzare Oita Constantin
cumparare
Oita Emilia

*Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dac se afl în circuitul civil.
2. Cl diri
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ri.
Adresa sau zona
COMUNA CALVINI

7)

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafa a

Cotaparte

Modul de
dobândire

2

2002

200 mp

1/2

Construire

Titularul2)
Oita Constantin
Oita Emilia

Prin familie se în elege so ul/so ia i copiii afla i în între inerea acestora.
La „Titular" se men ioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ul/so ia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte i
numele coproprietarilor.
8)

*Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacan ; (4) spa ii comerciale/de produc ie.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma ini agricole, alupe, iahturi i alte mijloace de transport care sunt
supuse înmatricul rii, potrivit legii
Natura

Marca

Nr. de buc i

Anul de fabrica ie

Modul de dobândire

AUTOUTILITARA

MERCEDEZ

1

2003

Cumparare

AUTOTURISM

BMW

1

2007

Cumparare

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art i de cult, colec ii de art i numismatic ,
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a c ror valoare însumat dep e te 5.000 de
euro
NOT :
Se vor men iona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul declar rii.
Descriere sumar

luni

Anul dobândirii

Valoarea estimat

III. Bunuri mobile, a c ror valoare dep e te 3.000 de euro fiecare, i bunuri imobile înstr inate în ultimele 12
Natura bunului
înstr inat

Data
înstr in rii

Persoana c tre care s-a
înstr inat

Forma înstr in rii

Valoarea

IV. Active financiare
1. Conturi i depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire i investire, inclusiv
cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep e te 5.000 de euro
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau institu ii financiare din str in tate.
Institu ia care administreaz
i adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis în anul

Sold/valoare la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3)
fonduri de investi ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele
aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investi ii directe i împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
dep e te 5.000 de euro

însumat a tuturor acestora

NOT :
Se vor declara inclusiv investi iile i particip rile în str in tate.
Emitent titlu/societatea în care persoana este ac ionar
sau asociat/beneficiar de împrumut

Tipul*

Nr. de titluri/
Cota de participare

Valoarea total la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare de inute (titluri de stat, certificate, obliga iuni); (2) ac iuni sau p r i
sociale în societ i comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3. Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep esc echivalentul a 5.000 de euro pe an:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing i alte asemenea
bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep e te 5.000 de euro
NOT :
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate.
Creditor

Contractat în anul

Scadent la

Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din partea unor
persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale sau institu ii publice
române ti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a
c ror valoare individual dep e te 500 de euro*
Cine a realizat venitul
1.1. Titular

1.2. So /so ie

1.3. Copii

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

*Se excepteaz de la declarare cadourile i trata iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I i al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului i ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art.
41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare)
NOT :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate.
Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

PFA OITA EMILIA

ADMINISTRATOR

5 000

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

1.2. So /so ie
1.3. Copii
2. Venituri din activit i independente
2.1. Titular
2.2. So /so ie
OITA EMILIA
3. Venituri din cedarea folosin ei bunurilor
3.1. Titular
3.2. So /so ie
4. Venituri din investi ii
4.1. Titular
4.2. So /so ie
5. Venituri din pensii
5.1. Titular
5.2. So /so ie
6. Venituri din activit i agricole
6.1. Titular
6.2. So /so ie

Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

7. Venituri din premii i din jocuri de noroc
7.1. Titular
7.2. So /so ie
7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
8.2. So /so ie
8.3. Copii

Prezenta declara ie constituie act public i r spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al
datelor men ionate.

Data complet rii

Semn tura

20.06.2014

…………………………

20/ 03.07.2014
ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CALVINI
DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul, DUMITRU ION
, având func ia
CONSILIER LOCAL
la CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CALVINI
,

de
CNP

, domiciliul

COMUNA CALVINI

,
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ii, declar pe propria r spundere c împreun cu
familia9) de in urm toarele:
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ri.
Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafa a

Cotaparte

Modul de
dobândire

Titularul10)

*Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dac se afl în circuitul civil.
2. Cl diri
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ri.
Adresa sau zona

9)

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafa a

Cotaparte

Modul de
dobândire

Titularul2)

Prin familie se în elege so ul/so ia i copiii afla i în între inerea acestora.
La „Titular" se men ioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ul/so ia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte i
numele coproprietarilor.
10)

*Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacan ; (4) spa ii comerciale/de produc ie.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma ini agricole, alupe, iahturi i alte mijloace de transport care sunt
supuse înmatricul rii, potrivit legii
Natura

Marca

Nr. de buc i

Anul de fabrica ie

Modul de dobândire

AUTOMOBIL MIXT

DACIA

1

2004

CUMPARARE

AUTOUTILITARA

MERCEDES

1

2004

CUMPARARE

AUTOUTILITARA

MERCEDES

1

2008

CUMPARARE

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art i de cult, colec ii de art i numismatic ,
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a c ror valoare însumat dep e te 5.000 de
euro
NOT :
Se vor men iona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul declar rii.
Descriere sumar

luni

Anul dobândirii

Valoarea estimat

III. Bunuri mobile, a c ror valoare dep e te 3.000 de euro fiecare, i bunuri imobile înstr inate în ultimele 12
Natura bunului
înstr inat

Data
înstr in rii

Persoana c tre care s-a
înstr inat

Forma înstr in rii

Valoarea

IV. Active financiare
1. Conturi i depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire i investire, inclusiv
cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep e te 5.000 de euro
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau institu ii financiare din str in tate.
Institu ia care administreaz
i adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis în anul

Sold/valoare la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3)
fonduri de investi ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele
aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investi ii directe i împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
dep e te 5.000 de euro

însumat a tuturor acestora

NOT :
Se vor declara inclusiv investi iile i particip rile în str in tate.
Emitent titlu/societatea în care persoana este ac ionar
sau asociat/beneficiar de împrumut

Tipul*

Nr. de titluri/
Cota de participare

Valoarea total la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare de inute (titluri de stat, certificate, obliga iuni); (2) ac iuni sau p r i
sociale în societ i comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3. Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep esc echivalentul a 5.000 de euro pe an:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing i alte asemenea
bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep e te 5.000 de euro
NOT :
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate.
Creditor

Contractat în anul

Scadent la

Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din partea unor
persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale sau institu ii publice
române ti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a
c ror valoare individual dep e te 500 de euro*
Cine a realizat venitul
1.1. Titular

1.2. So /so ie

1.3. Copii

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

*Se excepteaz de la declarare cadourile i trata iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I i al II-lea.

VII. Venituri ale declarantului i ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art.
41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare)
NOT :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate.
Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

PFA

COMERT

15 000

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

1.2. So /so ie
1.3. Copii
2. Venituri din activit i independente
2.1. Titular
2.2. So /so ie
3. Venituri din cedarea folosin ei bunurilor
3.1. Titular
3.2. So /so ie
4. Venituri din investi ii
4.1. Titular
4.2. So /so ie
5. Venituri din pensii
5.1. Titular
5.2. So /so ie
6. Venituri din activit i agricole
6.1. Titular

Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

DGASPC BUZAU

Indemniza ie pers. cu handicap

2760

6.2. So /so ie
7. Venituri din premii i din jocuri de noroc
7.1. Titular
7.2. So /so ie
7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
8.2. So /so ie
8.3. Copii
DUMITRU SOMERTA

Prezenta declara ie constituie act public i r spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al
datelor men ionate.

Data complet rii

Semn tura

03.07.2014

…………………………

16/ 03.07.2014
ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CALVINI
DECLARA IE DE AVERE

de

Subsemnatul, NEACSU ION
, având func ia
CONSILIER LOCAL
la CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CALVINI
,

CNP

, domiciliul

COMUNA CALVINI

,
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ii, declar pe propria r spundere c împreun cu
familia11) de in urm toarele:
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ri.
Adresa sau zona
CISLAU

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafa a

Cotaparte

Modul de
dobândire

3

1983

1000 mp

100%

Mostenire

Titularul12)
Neacsu Ion

*Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dac se afl în circuitul civil.
2. Cl diri
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ri.
Adresa sau zona
CISLAU

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafa a

Cotaparte

Modul de
dobândire

2

1983

200 mp

100 %

Mostenire

Titularul2)
Neacsu Ion

*Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacan ; (4) spa ii comerciale/de produc ie.
11)

Prin familie se în elege so ul/so ia i copiii afla i în între inerea acestora.
La „Titular" se men ioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ul/so ia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte i
numele coproprietarilor.
12)

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma ini agricole, alupe, iahturi i alte mijloace de transport care sunt
supuse înmatricul rii, potrivit legii
Natura

Marca

Nr. de buc i

Anul de fabrica ie

Modul de dobândire

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art i de cult, colec ii de art i numismatic ,
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a c ror valoare însumat dep e te 5.000 de
euro
NOT :
Se vor men iona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul declar rii.
Descriere sumar

luni

Anul dobândirii

Valoarea estimat

III. Bunuri mobile, a c ror valoare dep e te 3.000 de euro fiecare, i bunuri imobile înstr inate în ultimele 12
Natura bunului
înstr inat

Data
înstr in rii

Persoana c tre care s-a
înstr inat

Forma înstr in rii

Valoarea

IV. Active financiare
1. Conturi i depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire i investire, inclusiv
cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep e te 5.000 de euro
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau institu ii financiare din str in tate.
Institu ia care administreaz
i adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis în anul

Sold/valoare la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3)
fonduri de investi ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele
aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investi ii directe i împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
dep e te 5.000 de euro

însumat a tuturor acestora

NOT :
Se vor declara inclusiv investi iile i particip rile în str in tate.
Emitent titlu/societatea în care persoana este ac ionar
sau asociat/beneficiar de împrumut

Tipul*

Nr. de titluri/
Cota de participare

Valoarea total la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare de inute (titluri de stat, certificate, obliga iuni); (2) ac iuni sau p r i
sociale în societ i comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3. Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep esc echivalentul a 5.000 de euro pe an:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing i alte asemenea
bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep e te 5.000 de euro
NOT :
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate.
Creditor

Contractat în anul

Scadent la

Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din partea unor
persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale sau institu ii publice
române ti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a
c ror valoare individual dep e te 500 de euro*
Cine a realizat venitul
1.1. Titular

1.2. So /so ie

1.3. Copii

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

*Se excepteaz de la declarare cadourile i trata iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I i al II-lea.

VII. Venituri ale declarantului i ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art.
41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare)
NOT :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate.
Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

OCOLUL SILVIC SISLAU

SEF DISTRICT

24 000

Cine a realizat venitul
1. Venituri din salarii
1.1. Titular
NEASCU ION
1.2. So /so ie
1.3. Copii
2. Venituri din activit i independente
2.1. Titular
2.2. So /so ie
3. Venituri din cedarea folosin ei bunurilor
3.1. Titular
3.2. So /so ie
4. Venituri din investi ii
4.1. Titular
4.2. So /so ie
5. Venituri din pensii
5.1. Titular
5.2. So /so ie
6. Venituri din activit i agricole
6.1. Titular
6.2. So /so ie

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

D.G.A.S.P.C. i PRIMARIA
CISLAU

indemnizatie

11 040

Cine a realizat venitul
7. Venituri din premii i din jocuri de noroc
7.1. Titular
7.2. So /so ie
7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
8.2. So /so ie
8.3. Copii
Neacsu Gabriel- Octavian

Prezenta declara ie constituie act public i r spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al
datelor men ionate.

Data complet rii

Semn tura

03.07.2014

…………………………

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CALVINI

15/ 20.06.2014

DECLARA IE DE AVERE

de

Subsemnatul, DUMBRAVA GABRIELA- ELENA
, având func ia
CONSILIER LOCAL
la CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CALVINI
,

CNP

, domiciliul

COMUNA CALVINI

,
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ii, declar pe propria r spundere c împreun cu
familia13) de in urm toarele:
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ri.
Adresa sau zona
CALVINI

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafa a

Cotaparte

Modul de
dobândire

3

1990

400 mp

1/2

Mostenire

Titularul14)
Dumbrava
Gabriela- Elena

*Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dac se afl în circuitul civil.
2. Cl diri
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ri.
Adresa sau zona
CALVINI

13)

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafa a

Cotaparte

Modul de
dobândire

2

1990

60 mp.

1/2

Mostenire

Titularul2)
Dumbrava
Gabriela- Elena

Prin familie se în elege so ul/so ia i copiii afla i în între inerea acestora.
La „Titular" se men ioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ul/so ia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte i
numele coproprietarilor.
14)

*Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacan ; (4) spa ii comerciale/de produc ie.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma ini agricole, alupe, iahturi i alte mijloace de transport care sunt
supuse înmatricul rii, potrivit legii
Natura

Marca

Nr. de buc i

Anul de fabrica ie

Modul de dobândire

AUTOTURISM

WOLSVAGEN

1

2002

Cumparare

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art i de cult, colec ii de art i numismatic ,
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a c ror valoare însumat dep e te 5.000 de
euro
NOT :
Se vor men iona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul declar rii.
Descriere sumar

luni

Anul dobândirii

Valoarea estimat

III. Bunuri mobile, a c ror valoare dep e te 3.000 de euro fiecare, i bunuri imobile înstr inate în ultimele 12
Natura bunului
înstr inat

Data
înstr in rii

Persoana c tre care s-a
înstr inat

Forma înstr in rii

Valoarea

IV. Active financiare
1. Conturi i depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire i investire, inclusiv
cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep e te 5.000 de euro
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau institu ii financiare din str in tate.
Institu ia care administreaz
i adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis în anul

Sold/valoare la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3)
fonduri de investi ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele
aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investi ii directe i împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
dep e te 5.000 de euro

însumat a tuturor acestora

NOT :
Se vor declara inclusiv investi iile i particip rile în str in tate.
Emitent titlu/societatea în care persoana este ac ionar
sau asociat/beneficiar de împrumut

Tipul*

Nr. de titluri/
Cota de participare

Valoarea total la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare de inute (titluri de stat, certificate, obliga iuni); (2) ac iuni sau p r i
sociale în societ i comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3. Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep esc echivalentul a 5.000 de euro pe an:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing i alte asemenea
bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep e te 5.000 de euro
NOT :
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate.
Creditor

Contractat în anul

Scadent la

Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din partea unor
persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale sau institu ii publice
române ti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a
c ror valoare individual dep e te 500 de euro*
Cine a realizat venitul
1.1. Titular

1.2. So /so ie

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

1.3. Copii

*Se excepteaz de la declarare cadourile i trata iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I i al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului i ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art.
41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare)
NOT :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate.
Sursa venitului:
numele, adresa

Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

DIRIGINTE

20 112

REVIZOR TEHNIC

24 000

1. Venituri din salarii
1.1. Titular
OFP CALVINI

DUMBRAVA GABRIELA-ELENA
1.2. So /so ie
DUMBRAVA FLORIN

SC PROSPECTIUNI S.A

1.3. Copii
2. Venituri din activit i independente
2.1. Titular
2.2. So /so ie
3. Venituri din cedarea folosin ei bunurilor
3.1. Titular
3.2. So /so ie
4. Venituri din investi ii
4.1. Titular
4.2. So /so ie
5. Venituri din pensii
5.1. Titular
5.2. So /so ie
6. Venituri din activit i agricole
6.1. Titular

Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

AJPIS BUZAU

ALOCATIE DE STAT

504

AJPIS BUZAU

ALOCATIE DE STAT

504

6.2. So /so ie
7. Venituri din premii i din jocuri de noroc
7.1. Titular
7.2. So /so ie
7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
8.2. So /so ie
8.3. Copii
DUMBRAVA FLORINOCTAVIAN
DUMBRAVA ANDRA- SILVIA

Prezenta declara ie constituie act public i r spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al
datelor men ionate.

Data complet rii

Semn tura

20 iunie 2014

…………………………

10/ 20.06.2014
ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CALVINI
DECLARA IE DE AVERE

de

Subsemnatul/Subsemnata, MATEI DAN- GHEORGHE
, având func ia
CONSILIER LOCAL
la CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CALVINI
,

CNP

, domiciliul

COMUNA CALVINI

,
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ii, declar pe propria r spundere c împreun cu
familia15) de in urm toarele:
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ri.
Adresa sau zona
CALVINI

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafa a

Cotaparte

Modul de
dobândire

3

1991

273

1/2

Cumparare

Titularul16)
Matei DanGheorghe
Matei Maria

*Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dac se afl în circuitul civil.
2. Cl diri
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ri.
Adresa sau zona
BISCENII DE JOS

15)

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafa a

Cotaparte

Modul de
dobândire

2

1991

94

1/2

Cumparare

Titularul2)
Matei DanGheorghe
Matei Maria

Prin familie se în elege so ul/so ia i copiii afla i în între inerea acestora.
La „Titular" se men ioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ul/so ia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte i
numele coproprietarilor.
16)

*Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacan ; (4) spa ii comerciale/de produc ie.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma ini agricole, alupe, iahturi i alte mijloace de transport care sunt
supuse înmatricul rii, potrivit legii
Natura

Marca

Nr. de buc i

Anul de fabrica ie

Modul de dobândire

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art i de cult, colec ii de art i numismatic ,
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a c ror valoare însumat dep e te 5.000 de
euro
NOT :
Se vor men iona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul declar rii.
Descriere sumar

luni

Anul dobândirii

Valoarea estimat

III. Bunuri mobile, a c ror valoare dep e te 3.000 de euro fiecare, i bunuri imobile înstr inate în ultimele 12
Natura bunului
înstr inat

Data
înstr in rii

Persoana c tre care s-a
înstr inat

Forma înstr in rii

Valoarea

IV. Active financiare
1. Conturi i depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire i investire, inclusiv
cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep e te 5.000 de euro
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau institu ii financiare din str in tate.
Institu ia care administreaz
i adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis în anul

Sold/valoare la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3)
fonduri de investi ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele
aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investi ii directe i împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
dep e te 5.000 de euro

însumat a tuturor acestora

NOT :
Se vor declara inclusiv investi iile i particip rile în str in tate.
Emitent titlu/societatea în care persoana este ac ionar
sau asociat/beneficiar de împrumut

Tipul*

Nr. de titluri/
Cota de participare

Valoarea total la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare de inute (titluri de stat, certificate, obliga iuni); (2) ac iuni sau p r i
sociale în societ i comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3. Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep esc echivalentul a 5.000 de euro pe an:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing i alte asemenea
bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep e te 5.000 de euro
NOT :
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate.
Creditor

Contractat în anul

Scadent la

Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din partea unor
persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale sau institu ii publice
române ti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a
c ror valoare individual dep e te 500 de euro*
Cine a realizat venitul
1.1. Titular

1.2. So /so ie

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

1.3. Copii

*Se excepteaz de la declarare cadourile i trata iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I i al II-lea.

VII. Venituri ale declarantului i ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art.
41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare)
NOT :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate.
Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

SC DAHL CONFECTION SRL
CISLAU, JUD. BUZAU

CONFECTIONER

7 668

Cine a realizat venitul
1. Venituri din salarii
1.1. Titular

1.2. So /so ie
Matei Maria
1.3. Copii
2. Venituri din activit i independente
2.1. Titular
2.2. So /so ie
3. Venituri din cedarea folosin ei bunurilor
3.1. Titular
3.2. So /so ie
4. Venituri din investi ii
4.1. Titular
4.2. So /so ie
5. Venituri din pensii
5.1. Titular
5.2. So /so ie

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

Gospodarie individuala

Apicultor

7 200

Cine a realizat venitul
6. Venituri din activit i agricole
6.1. Titular
Matei Dan- Gheorghe
6.2. So /so ie
7. Venituri din premii i din jocuri de noroc
7.1. Titular
7.2. So /so ie
7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
8.2. So /so ie
8.3. Copii

Prezenta declara ie constituie act public i r spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al
datelor men ionate.

Data complet rii

Semn tura

20.06.2014

…………………………

11/ 20.06.2014
ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CALVINI
DECLARA IE DE AVERE
de

Subsemnatul/Subsemnata, URUC CONSTANTIN
, având func ia
CONSILIER LOCAL
la CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CALVINI
,

CNP

, domiciliul

COMUNA CALVINI

,
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ii, declar pe propria r spundere c împreun cu
familia17) de in urm toarele:
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ri.
Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafa a

Cotaparte

Modul de
dobândire

COMUNA CALVINI

3

2003

3600 mp

1/2

CVC

COMUNA CALVINI

2

2010

18 ha.

1/2

CVC

Adresa sau zona

Titularul18)
Uruc Constantin
Uruc Roxana
Uruc Constantin
Uruc Roxana

*Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dac se afl în circuitul civil.
2. Cl diri
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ri.
Adresa sau zona
COMUNA CALVINI

17)

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafa a

Cotaparte

Modul de
dobândire

2

2003

162

1/2

CVC

Titularul2)
Uruc Constantin
Uruc Roxana

Prin familie se în elege so ul/so ia i copiii afla i în între inerea acestora.
La „Titular" se men ioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ul/so ia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte i
numele coproprietarilor.
18)

*Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacan ; (4) spa ii comerciale/de produc ie.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma ini agricole, alupe, iahturi i alte mijloace de transport care sunt
supuse înmatricul rii, potrivit legii
Natura

Marca

Nr. de buc i

Anul de fabrica ie

Modul de dobândire

AUTOTURISM

DACIA 1310

1

2002

CUMPARARE

AUTOTURISM

SKODA OCTAVIA

1

2007

CUMPARARE

AUTOTURISM

VW VENTO

1

1992

CUMPARARE

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art i de cult, colec ii de art i numismatic ,
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a c ror valoare însumat dep e te 5.000 de
euro
NOT :
Se vor men iona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul declar rii.
Descriere sumar

luni

Anul dobândirii

Valoarea estimat

III. Bunuri mobile, a c ror valoare dep e te 3.000 de euro fiecare, i bunuri imobile înstr inate în ultimele 12
Natura bunului
înstr inat

Data
înstr in rii

Persoana c tre care s-a
înstr inat

Forma înstr in rii

Valoarea

IV. Active financiare
1. Conturi i depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire i investire, inclusiv
cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep e te 5.000 de euro
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau institu ii financiare din str in tate.
Institu ia care administreaz
i adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis în anul

Sold/valoare la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3)
fonduri de investi ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele
aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investi ii directe i împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
dep e te 5.000 de euro

însumat a tuturor acestora

NOT :
Se vor declara inclusiv investi iile i particip rile în str in tate.
Emitent titlu/societatea în care persoana este ac ionar
sau asociat/beneficiar de împrumut

Tipul*

Nr. de titluri/
Cota de participare

Valoarea total la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare de inute (titluri de stat, certificate, obliga iuni); (2) ac iuni sau p r i
sociale în societ i comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3. Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep esc echivalentul a 5.000 de euro pe an:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing i alte asemenea
bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep e te 5.000 de euro
NOT :
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate.
Creditor

Contractat în anul

Scadent la

Valoare

BRD

2013

2018

65 000 RON

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din partea unor
persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale sau institu ii publice
române ti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a
c ror valoare individual dep e te 500 de euro*
Cine a realizat venitul
1.1. Titular

1.2. So /so ie

1.3. Copii

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

*Se excepteaz de la declarare cadourile i trata iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I i al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului i ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art.
41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare)
NOT :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate.
Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

SCOALA CALVINI

PROFESOR

12 000

CMI Dr. URUC

MEDIC

55 000

1. Venituri din salarii
1.1. Titular
1.2. So /so ie
URUC ROXANA
1.3. Copii
2. Venituri din activit i independente
2.1. Titular
URUC CONSTANTIN
2.2. So /so ie
3. Venituri din cedarea folosin ei bunurilor
3.1. Titular
3.2. So /so ie
4. Venituri din investi ii
4.1. Titular
4.2. So /so ie
5. Venituri din pensii
5.1. Titular
5.2. So /so ie
6. Venituri din activit i agricole
6.1. Titular
6.2. So /so ie

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

URUC ANDREI- CONSTANTIN

A.J.P.S.BUZAU

ALOCATIE DE STAT

504

URUC SOFIA- MARILENA

A.J.P.S.BUZAU

ALOCATIE DE STAT

504

Cine a realizat venitul
7. Venituri din premii i din jocuri de noroc
7.1. Titular
7.2. So /so ie
7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
8.2. So /so ie
8.3. Copii

Prezenta declara ie constituie act public i r spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al
datelor men ionate.

Data complet rii

Semn tura

20.06.2014

…………………………

13/ 20.06.2014
ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CALVINI
DECLARA IE DE AVERE
de

Subsemnatul BUCUR ION
CONSILIER LOCAL
la

CNP

, domiciliul

, având func ia
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CALVINI
,
COMUNA CALVINI

,
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ii, declar pe propria r spundere c împreun cu
familia19) de in urm toarele:
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ri.
Adresa sau zona
CALVINI

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafa a

Cotaparte

Modul de
dobândire

Titularul 1)

3

2008

8000 mp.

1/2

Cumparare

Bucur Ion
Bucur Gabriela

*Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dac se afl în circuitul civil.
2. Cl diri
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ri.
Adresa sau zona
Calvini

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafa a

Cotaparte

Modul de
dobândire

Titularul2)

2

2008

150 mp.

1/2

Cumparare

Bucur Ion
Bucur Gabriela

*Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacan ; (4) spa ii comerciale/de produc ie.

19)

Prin familie se în elege so ul/so ia i copiii afla i în între inerea acestora.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma ini agricole, alupe, iahturi i alte mijloace de transport care sunt
supuse înmatricul rii, potrivit legii
Natura

Marca

Nr. de buc i

Anul de fabrica ie

Modul de dobândire

AUTOTURISM

DACIA 1310

1

2001

CUMPARARE

AUTOTURISM

RENAULT MEGAN

1

2001

CUMPARARE

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art i de cult, colec ii de art i numismatic ,
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a c ror valoare însumat dep e te 5.000 de
euro
NOT :
Se vor men iona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul declar rii.
Descriere sumar

luni

Anul dobândirii

Valoarea estimat

III. Bunuri mobile, a c ror valoare dep e te 3.000 de euro fiecare, i bunuri imobile înstr inate în ultimele 12
Natura bunului
înstr inat

Data
înstr in rii

Persoana c tre care s-a
înstr inat

Forma înstr in rii

Valoarea

IV. Active financiare
1. Conturi i depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire i investire, inclusiv
cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep e te 5.000 de euro
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau institu ii financiare din str in tate.
Institu ia care administreaz
i adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis în anul

Sold/valoare la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3)
fonduri de investi ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele
aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investi ii directe i împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
dep e te 5.000 de euro

însumat a tuturor acestora

NOT :
Se vor declara inclusiv investi iile i particip rile în str in tate.
Emitent titlu/societatea în care persoana este ac ionar
sau asociat/beneficiar de împrumut

Tipul*

Nr. de titluri/
Cota de participare

Valoarea total la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare de inute (titluri de stat, certificate, obliga iuni); (2) ac iuni sau p r i
sociale în societ i comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3. Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep esc echivalentul a 5.000 de euro pe an:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing i alte asemenea
bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep e te 5.000 de euro
NOT :
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate.
Creditor

Contractat în anul

Scadent la

Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din partea unor
persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale sau institu ii publice
române ti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a
c ror valoare individual dep e te 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

1.1. Titular

1.2. So /so ie

1.3. Copii

*Se excepteaz de la declarare cadourile i trata iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I i al II-lea.

VII. Venituri ale declarantului i ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art.
41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare)
NOT :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate.
Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

SCOALA CALVINI

INVATATOR

10000

1. Venituri din salarii
1.1. Titular
1.2. So /so ie
BUCUR GABRIELA
1.3. Copii
2. Venituri din activit i independente
2.1. Titular
2.2. So /so ie
3. Venituri din cedarea folosin ei bunurilor
3.1. Titular
3.2. So /so ie
4. Venituri din investi ii
4.1. Titular
4.2. So /so ie
5. Venituri din pensii
5.1. Titular
5.2. So /so ie
6. Venituri din activit i agricole
6.1. Titular
6.2. So /so ie
7. Venituri din premii i din jocuri de noroc
7.1. Titular

Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

AJPIS

ALOCATIE DE STAT

504

7.2. So /so ie
7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
8.2. So /so ie
8.3. Copii
BUCUR BIANCA-MARIA

Prezenta declara ie constituie act public i r spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al
datelor men ionate.

Data complet rii

Semn tura

20.06.2014

…………………………

21/ 03.07.2014

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CALVINI
DECLARA IE DE AVERE

de

Subsemnatul/Subsemnata, DUTU FARIMITA
, având func ia
CONSILIER LOCAL
la CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CALVINI
,

CNP

, domiciliul

COMUNA CALVINI

,
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ii, declar pe propria r spundere c împreun cu
familia20) de in urm toarele:
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ri.
Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafa a

Cotaparte

Modul de
dobândire

Titularul21)

*Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dac se afl în circuitul civil.
2. Cl diri
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ri.
Adresa sau zona
CALVINI

20)

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafa a

Cotaparte

Modul de
dobândire

2

1990

70 mp

1/2

CUMPARARE

Titularul2)
Du u F rîmi
Du u Valentina

Prin familie se în elege so ul/so ia i copiii afla i în între inerea acestora.
La „Titular" se men ioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ul/so ia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte i
numele coproprietarilor.
21)

*Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacan ; (4) spa ii comerciale/de produc ie.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma ini agricole, alupe, iahturi i alte mijloace de transport care sunt
supuse înmatricul rii, potrivit legii
Natura

Marca

Nr. de buc i

Anul de fabrica ie

Modul de dobândire

AUTOTURISM

DACIA

1

2002

CUMPARARE

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art i de cult, colec ii de art i numismatic ,
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a c ror valoare însumat dep e te 5.000 de
euro
NOT :
Se vor men iona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul declar rii.
Descriere sumar

luni

Anul dobândirii

Valoarea estimat

III. Bunuri mobile, a c ror valoare dep e te 3.000 de euro fiecare, i bunuri imobile înstr inate în ultimele 12
Natura bunului
înstr inat

Data
înstr in rii

Persoana c tre care s-a
înstr inat

Forma înstr in rii

Valoarea

IV. Active financiare
1. Conturi i depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire i investire, inclusiv
cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep e te 5.000 de euro
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau institu ii financiare din str in tate.
Institu ia care administreaz
i adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis în anul

Sold/valoare la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3)
fonduri de investi ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele
aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investi ii directe i împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
dep e te 5.000 de euro

însumat a tuturor acestora

NOT :
Se vor declara inclusiv investi iile i particip rile în str in tate.
Emitent titlu/societatea în care persoana este ac ionar
sau asociat/beneficiar de împrumut

Tipul*

Nr. de titluri/
Cota de participare

Valoarea total la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare de inute (titluri de stat, certificate, obliga iuni); (2) ac iuni sau p r i
sociale în societ i comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3. Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep esc echivalentul a 5.000 de euro pe an:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing i alte asemenea
bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep e te 5.000 de euro
NOT :
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate.
Creditor

Contractat în anul

Scadent la

Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din partea unor
persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale sau institu ii publice
române ti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a
c ror valoare individual dep e te 500 de euro*
Cine a realizat venitul
1.1. Titular

1.2. So /so ie

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

1.3. Copii

*Se excepteaz de la declarare cadourile i trata iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I i al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului i ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art.
41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare)
NOT :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate.
Sursa venitului:
numele, adresa

Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

1.2. So /so ie
1.3. Copii
2. Venituri din activit i independente
2.1. Titular
DUTU FARIMITA

PFA DUTU FARIMITA

2.2. So /so ie
3. Venituri din cedarea folosin ei bunurilor
3.1. Titular
3.2. So /so ie
4. Venituri din investi ii
4.1. Titular
4.2. So /so ie
5. Venituri din pensii
5.1. Titular
5.2. So /so ie
6. Venituri din activit i agricole

5000

Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

AJPIS

ALOCATIE DE STAT

504

6.1. Titular
6.2. So /so ie
7. Venituri din premii i din jocuri de noroc
7.1. Titular
7.2. So /so ie
7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
8.2. So /so ie
8.3. Copii
DUTU ALIN- ION

Prezenta declara ie constituie act public i r spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al
datelor men ionate.

Data complet rii

Semn tura

03.07.2014

…………………………

12/ 20.06.2014

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CALVINI
DECLARA IE DE AVERE

de

Subsemnatul/Subsemnata, URSARU VICENT
, având func ia
CONSILIER LOCAL
la CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CALVINI
,

CNP

, domiciliul

COMUNA CALVINI

,
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ii, declar pe propria r spundere c împreun cu
familia22) de in urm toarele:
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ri.
Adresa sau zona
CALVINI

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafa a

Cotaparte

3

1996

200

1/2

Modul de
Titularul23)
dobândire
Contract vanzare Ursaru Vicent
cumparare
Ursaru Daniela

*Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dac se afl în circuitul civil.
2. Cl diri
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ri.
Adresa sau zona
CALVINI
22)

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafa a

Cotaparte

Modul de
dobândire

2

2002

80 mp

1/2

CONSTRUIRE

Titularul2)
Ursaru Vicent
Ursaru Daniela

Prin familie se în elege so ul/so ia i copiii afla i în între inerea acestora.
La „Titular" se men ioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ul/so ia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte i
numele coproprietarilor.
23)

*Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacan ; (4) spa ii comerciale/de produc ie.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma ini agricole, alupe, iahturi i alte mijloace de transport care sunt
supuse înmatricul rii, potrivit legii
Natura

Marca

Nr. de buc i

Anul de fabrica ie

Modul de dobândire

AUTOTURISM

BMW

1

2006

CUMPARARE

AUTOUTILITARA

MERCEDEZ

1

2003

CUMPARARE

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art i de cult, colec ii de art i numismatic ,
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a c ror valoare însumat dep e te 5.000 de
euro
NOT :
Se vor men iona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul declar rii.
Descriere sumar

luni

Anul dobândirii

Valoarea estimat

III. Bunuri mobile, a c ror valoare dep e te 3.000 de euro fiecare, i bunuri imobile înstr inate în ultimele 12

Natura bunului
înstr inat

Data
înstr in rii

Persoana c tre care s-a
înstr inat

Forma înstr in rii

Valoarea

IV. Active financiare
1. Conturi i depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire i investire, inclusiv
cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep e te 5.000 de euro
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau institu ii financiare din str in tate.
Institu ia care administreaz
i adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis în anul

Sold/valoare la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3)
fonduri de investi ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele
aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investi ii directe i împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
dep e te 5.000 de euro

însumat a tuturor acestora

NOT :
Se vor declara inclusiv investi iile i particip rile în str in tate.
Emitent titlu/societatea în care persoana este ac ionar
sau asociat/beneficiar de împrumut

Tipul*

Nr. de titluri/
Cota de participare

Valoarea total la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare de inute (titluri de stat, certificate, obliga iuni); (2) ac iuni sau p r i
sociale în societ i comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3. Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep esc echivalentul a 5.000 de euro pe an:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing i alte asemenea
bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep e te 5.000 de euro
NOT :
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate.
Creditor

Contractat în anul

Scadent la

Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din partea unor
persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale sau institu ii publice
române ti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a
c ror valoare individual dep e te 500 de euro*
Cine a realizat venitul
1.1. Titular

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

1.2. So /so ie

1.3. Copii

*Se excepteaz de la declarare cadourile i trata iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I i al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului i ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art.
41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare)
NOT :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate.
Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

SC VICENT SRL

ADMINISTRATOR

5 000

1. Venituri din salarii
1.1. Titular
1.2. So /so ie
1.3. Copii
2. Venituri din activit i independente
2.1. Titular
URSARU VICENT
2.2. So /so ie
3. Venituri din cedarea folosin ei bunurilor
3.1. Titular
3.2. So /so ie
4. Venituri din investi ii
4.1. Titular
4.2. So /so ie
5. Venituri din pensii
5.1. Titular
5.2. So /so ie
6. Venituri din activit i agricole

Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

6.1. Titular
6.2. So /so ie
7. Venituri din premii i din jocuri de noroc
7.1. Titular
7.2. So /so ie
7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
8.2. So /so ie
8.3. Copii

Prezenta declara ie constituie act public i r spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al
datelor men ionate.

Data complet rii

Semn tura

20.06.2014

…………………………

DECLARATII DE INTERESE

15/ 20.06.2014
ROMANIA
JUDETUL BUZAU
PRIMARIA COMUNEI CALVINI

DECLARA IE DE INTERESE

de
CNP

Subsemnatul/Subsemnata, DUMBRAVA GABRIELA- ELENA
, având func ia
, la PRIMARIA COMUNEI CALVINI
CONSILIER LOCAL
, domiciliat în

,

COMUNA CALVINI
,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ii, declar pe propria r spundere:
1. Asociat sau ac ionar la societ i comerciale, companii/societ i na ionale, institu ii de credit, grupuri
de interes economic, precum i membru în asocia ii, funda ii sau alte organiza ii neguvernamentale:
Unitatea
– denumirea i adresa –

Calitatea de inut

Nr. de p r i sociale
sau de ac iuni

1.1.

Valoarea total a
p r ilor sociale
i/sau a ac iunilor

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare i control ale societ ilor comerciale,
ale regiilor autonome, ale companiilor/societ ilor na ionale, ale institu iilor de credit, ale grupurilor
de interes economic, ale asocia iilor sau funda iilor ori ale altor organiza ii neguvernamentale:
Unitatea
– denumirea i adresa –

Calitatea de inut

3. Calitatea de membru în cadrul asocia iilor profesionale i/sau sindicale:
3.1. …

Valoarea beneficiilor

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare i control, retribuite sau neretribuite,
de inute în cadrul partidelor politice, func ia de inut i denumirea partidului politic:
4.1.VICEPRESEDINTE BPL ORGANIZATIA PNL CALVINI

5. Contracte, inclusiv cele de asisten juridic , consultan
i civile, ob inute sau aflate în derulare în
timpul exercit rii func iilor, mandatelor sau demnit ilor publice finan ate de la bugetul de stat, local
i din fonduri externe ori încheiate cu societ i comerciale cu capital de stat sau unde statul este
ac ionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract:
numele, prenumele/denumirea i adresa

Titular …………...

Institu ia
contractant :
denumirea i
adresa

Procedura
prin care a
fost
încredin at
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
total a
contractului

So /so ie …………...
Rude de gradul I1) ale titularului ...…

Societ i comerciale/ Persoan fizic
autorizat / Asocia ii familiale/
Cabinete individuale, cabinete
asociate, societ i civile
profesionale sau societ i civile
profesionale cu r spundere limitat
care desf oar profesia de avocat/
Organiza ii neguvernamentale/
Funda ii/ Asocia ii2)

1)

Prin rude de gradul I se în elege p rin i pe linie ascendent i copii pe linie descendent .
Se vor declara numele, denumirea i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de inut , titularul, so ul/so ia i rudele
de gradul I ob in contracte, a a cum sunt definite la pct. 5.
2)

Prezenta declara ie constituie act public i r spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor men ionate.
Data complet rii

Semn tura

20 iunie 2014

……………………………….

10/ 20.06.2014
ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CALVINI

DECLARA IE DE INTERESE

de

, având func ia
Subsemnatul/Subsemnata, MATEI DAN- GHEORGHE
, la CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CALVINI
CONSILIER LOCAL

CNP

, domiciliat în

,

COMUNA CALVINI
,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ii, declar pe propria r spundere:
1. Asociat sau ac ionar la societ i comerciale, companii/societ i na ionale, institu ii de credit, grupuri
de interes economic, precum i membru în asocia ii, funda ii sau alte organiza ii neguvernamentale:
Unitatea
– denumirea i adresa –

1.1. ....-

Calitatea de inut

Nr. de p r i sociale
sau de ac iuni

Valoarea total a
p r ilor sociale
i/sau a ac iunilor

-

-

-

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare i control ale societ ilor comerciale,
ale regiilor autonome, ale companiilor/societ ilor na ionale, ale institu iilor de credit, ale grupurilor
de interes economic, ale asocia iilor sau funda iilor ori ale altor organiza ii neguvernamentale:
2.1. .…

Unitatea
– denumirea i adresa –

Calitatea de inut

3. Calitatea de membru în cadrul asocia iilor profesionale i/sau sindicale:
3.1. ….

Valoarea beneficiilor

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare i control, retribuite sau neretribuite,
de inute în cadrul partidelor politice, func ia de inut i denumirea partidului politic:
4.1. ….

5. Contracte, inclusiv cele de asisten juridic , consultan
i civile, ob inute sau aflate în derulare în
timpul exercit rii func iilor, mandatelor sau demnit ilor publice finan ate de la bugetul de stat, local
i din fonduri externe ori încheiate cu societ i comerciale cu capital de stat sau unde statul este
ac ionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract:
numele, prenumele/denumirea i adresa

Titular …………...

Institu ia
contractant :
denumirea i
adresa

Procedura
prin care a
fost
încredin at
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
total a
contractului

So /so ie …………...
Rude de gradul I1) ale titularului ...…

Societ i comerciale/ Persoan fizic
autorizat / Asocia ii familiale/
Cabinete individuale, cabinete
asociate, societ i civile
profesionale sau societ i civile
profesionale cu r spundere limitat
care desf oar profesia de avocat/
Organiza ii neguvernamentale/
Funda ii/ Asocia ii2)

1)

Prin rude de gradul I se în elege p rin i pe linie ascendent i copii pe linie descendent .
Se vor declara numele, denumirea i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de inut , titularul, so ul/so ia i rudele
de gradul I ob in contracte, a a cum sunt definite la pct. 5.
2)

Prezenta declara ie constituie act public i r spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor men ionate.
Data complet rii
Semn tura
20.06.2014

……………………………….

13/ 20.06.2014
ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CALVINI

DECLARA IE DE INTERESE

de

, având func ia
Subsemnatul/Subsemnata, BUCUR ION
, la CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CALVINI
CONSILIER LOCAL

CNP

, domiciliat în

,

COMUNA CALVINI
,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ii, declar pe propria r spundere:
1. Asociat sau ac ionar la societ i comerciale, companii/societ i na ionale, institu ii de credit, grupuri
de interes economic, precum i membru în asocia ii, funda ii sau alte organiza ii neguvernamentale:
Unitatea
– denumirea i adresa –

1.1. ....-

Calitatea de inut

Nr. de p r i sociale
sau de ac iuni

Valoarea total a
p r ilor sociale
i/sau a ac iunilor

-

-

-

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare i control ale societ ilor comerciale,
ale regiilor autonome, ale companiilor/societ ilor na ionale, ale institu iilor de credit, ale grupurilor
de interes economic, ale asocia iilor sau funda iilor ori ale altor organiza ii neguvernamentale:
2.1. .…

Unitatea
– denumirea i adresa –

Calitatea de inut

3. Calitatea de membru în cadrul asocia iilor profesionale i/sau sindicale:
3.1. ….

Valoarea beneficiilor

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare i control, retribuite sau neretribuite,
de inute în cadrul partidelor politice, func ia de inut i denumirea partidului politic:
4.1. ….

5. Contracte, inclusiv cele de asisten juridic , consultan
i civile, ob inute sau aflate în derulare în
timpul exercit rii func iilor, mandatelor sau demnit ilor publice finan ate de la bugetul de stat, local
i din fonduri externe ori încheiate cu societ i comerciale cu capital de stat sau unde statul este
ac ionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract:
numele, prenumele/denumirea i adresa

Titular …………...

Institu ia
contractant :
denumirea i
adresa

Procedura
prin care a
fost
încredin at
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
total a
contractului

So /so ie …………...
Rude de gradul I1) ale titularului ...…

Societ i comerciale/ Persoan fizic
autorizat / Asocia ii familiale/
Cabinete individuale, cabinete
asociate, societ i civile
profesionale sau societ i civile
profesionale cu r spundere limitat
care desf oar profesia de avocat/
Organiza ii neguvernamentale/
Funda ii/ Asocia ii2)

1)

Prin rude de gradul I se în elege p rin i pe linie ascendent i copii pe linie descendent .
Se vor declara numele, denumirea i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de inut , titularul, so ul/so ia i rudele
de gradul I ob in contracte, a a cum sunt definite la pct. 5.
2)

Prezenta declara ie constituie act public i r spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor men ionate.
Data complet rii

Semn tura

20.06.2014

……………………………….

11/ 20.06.2014
ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CALVINI

DECLARA IE DE INTERESE

de

, având func ia
Subsemnatul/Subsemnata, URUC CONSTANTIN
, la CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CALVINI
CONSILIER LOCAL

CNP

, domiciliat în

,

COMUNA CALVINI
,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ii, declar pe propria r spundere:
1. Asociat sau ac ionar la societ i comerciale, companii/societ i na ionale, institu ii de credit, grupuri
de interes economic, precum i membru în asocia ii, funda ii sau alte organiza ii neguvernamentale:
Unitatea
– denumirea i adresa –

1.1. ....Cabinet medical individual Dr. Uruc
Constantin, comuna Catina, judetul Buzau

Calitatea de inut

Nr. de p r i sociale
sau de ac iuni

Valoarea total a
p r ilor sociale
i/sau a ac iunilor

medic titular

100 %

-

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare i control ale societ ilor comerciale,
ale regiilor autonome, ale companiilor/societ ilor na ionale, ale institu iilor de credit, ale grupurilor
de interes economic, ale asocia iilor sau funda iilor ori ale altor organiza ii neguvernamentale:
2.1. .…

Unitatea
– denumirea i adresa –

Calitatea de inut

3. Calitatea de membru în cadrul asocia iilor profesionale i/sau sindicale:
3.1. ….

Valoarea beneficiilor

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare i control, retribuite sau neretribuite,
de inute în cadrul partidelor politice, func ia de inut i denumirea partidului politic:
4.1. Presedinte B.P.L.- ORGANIZATIA PNL CALVINI

5. Contracte, inclusiv cele de asisten juridic , consultan
i civile, ob inute sau aflate în derulare în
timpul exercit rii func iilor, mandatelor sau demnit ilor publice finan ate de la bugetul de stat, local
i din fonduri externe ori încheiate cu societ i comerciale cu capital de stat sau unde statul este
ac ionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract:
numele, prenumele/denumirea i adresa

Titular …………...

Institu ia
contractant :
denumirea i
adresa

Procedura
prin care a
fost
încredin at
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
total a
contractului

So /so ie …………...
Rude de gradul I1) ale titularului ...…

Societ i comerciale/ Persoan fizic
autorizat / Asocia ii familiale/
Cabinete individuale, cabinete
asociate, societ i civile
profesionale sau societ i civile
profesionale cu r spundere limitat
care desf oar profesia de avocat/
Organiza ii neguvernamentale/
Funda ii/ Asocia ii2)

1)

Prin rude de gradul I se în elege p rin i pe linie ascendent i copii pe linie descendent .
Se vor declara numele, denumirea i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de inut , titularul, so ul/so ia i rudele
de gradul I ob in contracte, a a cum sunt definite la pct. 5.
2)

Prezenta declara ie constituie act public i r spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor men ionate.
Data complet rii
Semn tura
20 iunie 2014

……………………………….

19/ 03.07.2014
ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CALVINI

DECLARA IE DE INTERESE

de

Subsemnatul/Subsemnata, BANICA VASILE
, având func ia
, la CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CALVINI
CONSILIER LOCAL

CNP

, domiciliat în

,

COMUNA CALVINI
,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ii, declar pe propria r spundere:
1. Asociat sau ac ionar la societ i comerciale, companii/societ i na ionale, institu ii de credit, grupuri
de interes economic, precum i membru în asocia ii, funda ii sau alte organiza ii neguvernamentale:
Unitatea
– denumirea i adresa –

Calitatea de inut

Nr. de p r i sociale
sau de ac iuni

1.1. ....

Valoarea total a
p r ilor sociale
i/sau a ac iunilor

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare i control ale societ ilor comerciale,
ale regiilor autonome, ale companiilor/societ ilor na ionale, ale institu iilor de credit, ale grupurilor
de interes economic, ale asocia iilor sau funda iilor ori ale altor organiza ii neguvernamentale:
2.1. .…

Unitatea
– denumirea i adresa –

Calitatea de inut

3. Calitatea de membru în cadrul asocia iilor profesionale i/sau sindicale:
3.1. ….

Valoarea beneficiilor

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare i control, retribuite sau neretribuite,
de inute în cadrul partidelor politice, func ia de inut i denumirea partidului politic:
4.1. ….VICEPRESEDINTE – ORGANIZATIA LOCALA PSD

5. Contracte, inclusiv cele de asisten juridic , consultan
i civile, ob inute sau aflate în derulare în
timpul exercit rii func iilor, mandatelor sau demnit ilor publice finan ate de la bugetul de stat, local
i din fonduri externe ori încheiate cu societ i comerciale cu capital de stat sau unde statul este
ac ionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract:
numele, prenumele/denumirea i adresa

Titular …………...

Institu ia
contractant :
denumirea i
adresa

Procedura
prin care a
fost
încredin at
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
total a
contractului

So /so ie …………...
Rude de gradul I1) ale titularului ...…

Societ i comerciale/ Persoan fizic
autorizat / Asocia ii familiale/
Cabinete individuale, cabinete
asociate, societ i civile
profesionale sau societ i civile
profesionale cu r spundere limitat
care desf oar profesia de avocat/
Organiza ii neguvernamentale/
Funda ii/ Asocia ii2)

1)

Prin rude de gradul I se în elege p rin i pe linie ascendent i copii pe linie descendent .
Se vor declara numele, denumirea i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de inut , titularul, so ul/so ia i rudele
de gradul I ob in contracte, a a cum sunt definite la pct. 5.
2)

Prezenta declara ie constituie act public i r spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor men ionate.
Data complet rii
Semn tura
03.07.2014

……………………………….

20/ 03.07.2014
ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CALVINI

DECLARA IE DE INTERESE

de

Subsemnatul/Subsemnata, DUMITRU ION
, având func ia
, la CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CALVINI
CONSILIER LOCAL

CNP

, domiciliat în

,

COMUNA CALVINI
,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ii, declar pe propria r spundere:
1. Asociat sau ac ionar la societ i comerciale, companii/societ i na ionale, institu ii de credit, grupuri
de interes economic, precum i membru în asocia ii, funda ii sau alte organiza ii neguvernamentale:
Unitatea
– denumirea i adresa –

1.1. ....-

Calitatea de inut

Nr. de p r i sociale
sau de ac iuni

Valoarea total a
p r ilor sociale
i/sau a ac iunilor

-

-

-

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare i control ale societ ilor comerciale,
ale regiilor autonome, ale companiilor/societ ilor na ionale, ale institu iilor de credit, ale grupurilor
de interes economic, ale asocia iilor sau funda iilor ori ale altor organiza ii neguvernamentale:
2.1. .…

Unitatea
– denumirea i adresa –

Calitatea de inut

3. Calitatea de membru în cadrul asocia iilor profesionale i/sau sindicale:
3.1. ….

Valoarea beneficiilor

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare i control, retribuite sau neretribuite,
de inute în cadrul partidelor politice, func ia de inut i denumirea partidului politic:
4.1. ….

5. Contracte, inclusiv cele de asisten juridic , consultan
i civile, ob inute sau aflate în derulare în
timpul exercit rii func iilor, mandatelor sau demnit ilor publice finan ate de la bugetul de stat, local
i din fonduri externe ori încheiate cu societ i comerciale cu capital de stat sau unde statul este
ac ionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract:
numele, prenumele/denumirea i adresa

Titular …………...

Institu ia
contractant :
denumirea i
adresa

Procedura
prin care a
fost
încredin at
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
total a
contractului

So /so ie …………...
Rude de gradul I1) ale titularului ...…

Societ i comerciale/ Persoan fizic
autorizat / Asocia ii familiale/
Cabinete individuale, cabinete
asociate, societ i civile
profesionale sau societ i civile
profesionale cu r spundere limitat
care desf oar profesia de avocat/
Organiza ii neguvernamentale/
Funda ii/ Asocia ii2)

1)

Prin rude de gradul I se în elege p rin i pe linie ascendent i copii pe linie descendent .
Se vor declara numele, denumirea i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de inut , titularul, so ul/so ia i rudele
de gradul I ob in contracte, a a cum sunt definite la pct. 5.
2)

Prezenta declara ie constituie act public i r spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor men ionate.
Data complet rii

Semn tura

03.07. 2014

……………………………….

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CALVINI

18/ 03.07.2014

DECLARA IE DE INTERESE

de

Subsemnatul/Subsemnata, BÎTU VALERIU
, având func ia
, la CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CALVINI
CONSILIER LOCAL

CNP

, domiciliat în

,

COMUNA CALVINI
,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ii, declar pe propria r spundere:
1. Asociat sau ac ionar la societ i comerciale, companii/societ i na ionale, institu ii de credit, grupuri
de interes economic, precum i membru în asocia ii, funda ii sau alte organiza ii neguvernamentale:
Unitatea
– denumirea i adresa –

1.1. ....-

Calitatea de inut

Nr. de p r i sociale
sau de ac iuni

Valoarea total a
p r ilor sociale
i/sau a ac iunilor

-

-

-

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare i control ale societ ilor comerciale,
ale regiilor autonome, ale companiilor/societ ilor na ionale, ale institu iilor de credit, ale grupurilor
de interes economic, ale asocia iilor sau funda iilor ori ale altor organiza ii neguvernamentale:
2.1. .…

Unitatea
– denumirea i adresa –

Calitatea de inut

3. Calitatea de membru în cadrul asocia iilor profesionale i/sau sindicale:
3.1. ….

Valoarea beneficiilor

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare i control, retribuite sau neretribuite,
de inute în cadrul partidelor politice, func ia de inut i denumirea partidului politic:
4.1. ….

5. Contracte, inclusiv cele de asisten juridic , consultan
i civile, ob inute sau aflate în derulare în
timpul exercit rii func iilor, mandatelor sau demnit ilor publice finan ate de la bugetul de stat, local
i din fonduri externe ori încheiate cu societ i comerciale cu capital de stat sau unde statul este
ac ionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract:
numele, prenumele/denumirea i adresa

Titular …………...

Institu ia
contractant :
denumirea i
adresa

Procedura
prin care a
fost
încredin at
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
total a
contractului

So /so ie …………...
Rude de gradul I1) ale titularului ...…

Societ i comerciale/ Persoan fizic
autorizat / Asocia ii familiale/
Cabinete individuale, cabinete
asociate, societ i civile
profesionale sau societ i civile
profesionale cu r spundere limitat
care desf oar profesia de avocat/
Organiza ii neguvernamentale/
Funda ii/ Asocia ii2)

1)

Prin rude de gradul I se în elege p rin i pe linie ascendent i copii pe linie descendent .
Se vor declara numele, denumirea i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de inut , titularul, so ul/so ia i rudele
de gradul I ob in contracte, a a cum sunt definite la pct. 5.
2)

Prezenta declara ie constituie act public i r spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor men ionate.
Data complet rii
Semn tura
03 iulie 2014

……………………………….

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CALVINI

17/ 03.07.2014

DECLARA IE DE INTERESE

de

Subsemnatul/Subsemnata, GRIGORIU IOANA
, având func ia
, la CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CALVINI
CONSILIER LOCAL

CNP

, domiciliat în

,

COMUNA CALVINI
,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ii, declar pe propria r spundere:
1. Asociat sau ac ionar la societ i comerciale, companii/societ i na ionale, institu ii de credit, grupuri
de interes economic, precum i membru în asocia ii, funda ii sau alte organiza ii neguvernamentale:
Unitatea
– denumirea i adresa –

1.1. ....-

Calitatea de inut

Nr. de p r i sociale
sau de ac iuni

Valoarea total a
p r ilor sociale
i/sau a ac iunilor

-

-

-

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare i control ale societ ilor comerciale,
ale regiilor autonome, ale companiilor/societ ilor na ionale, ale institu iilor de credit, ale grupurilor
de interes economic, ale asocia iilor sau funda iilor ori ale altor organiza ii neguvernamentale:
2.1. .…

Unitatea
– denumirea i adresa –

Calitatea de inut

3. Calitatea de membru în cadrul asocia iilor profesionale i/sau sindicale:
3.1. ….

Valoarea beneficiilor

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare i control, retribuite sau neretribuite,
de inute în cadrul partidelor politice, func ia de inut i denumirea partidului politic:
4.1. ….

5. Contracte, inclusiv cele de asisten juridic , consultan
i civile, ob inute sau aflate în derulare în
timpul exercit rii func iilor, mandatelor sau demnit ilor publice finan ate de la bugetul de stat, local
i din fonduri externe ori încheiate cu societ i comerciale cu capital de stat sau unde statul este
ac ionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract:
numele, prenumele/denumirea i adresa

Titular …………...

Institu ia
contractant :
denumirea i
adresa

Procedura
prin care a
fost
încredin at
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
total a
contractului

So /so ie …………...
Rude de gradul I1) ale titularului ...…

Societ i comerciale/ Persoan fizic
autorizat / Asocia ii familiale/
Cabinete individuale, cabinete
asociate, societ i civile
profesionale sau societ i civile
profesionale cu r spundere limitat
care desf oar profesia de avocat/
Organiza ii neguvernamentale/
Funda ii/ Asocia ii2)

1)

Prin rude de gradul I se în elege p rin i pe linie ascendent i copii pe linie descendent .
Se vor declara numele, denumirea i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de inut , titularul, so ul/so ia i rudele
de gradul I ob in contracte, a a cum sunt definite la pct. 5.
2)

Prezenta declara ie constituie act public i r spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor men ionate.
Data complet rii

Semn tura

03.07. 2014

……………………………….

16/ 03.07.2014
ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CALVINI

DECLARA IE DE INTERESE

de

Subsemnatul/Subsemnata, NEACSU ION
, având func ia
, la CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CALVINI
CONSILIER LOCAL

CNP

, domiciliat în

,

COMUNA CALVINI
,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ii, declar pe propria r spundere:
1. Asociat sau ac ionar la societ i comerciale, companii/societ i na ionale, institu ii de credit, grupuri
de interes economic, precum i membru în asocia ii, funda ii sau alte organiza ii neguvernamentale:
Unitatea
– denumirea i adresa –

1.1. ....-

Calitatea de inut

Nr. de p r i sociale
sau de ac iuni

Valoarea total a
p r ilor sociale
i/sau a ac iunilor

-

-

-

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare i control ale societ ilor comerciale,
ale regiilor autonome, ale companiilor/societ ilor na ionale, ale institu iilor de credit, ale grupurilor
de interes economic, ale asocia iilor sau funda iilor ori ale altor organiza ii neguvernamentale:
2.1. .…

Unitatea
– denumirea i adresa –

Calitatea de inut

3. Calitatea de membru în cadrul asocia iilor profesionale i/sau sindicale:
3.1. ….

Valoarea beneficiilor

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare i control, retribuite sau neretribuite,
de inute în cadrul partidelor politice, func ia de inut i denumirea partidului politic:
4.1.PRIM- VICEPRESEDINTE BIROU PERMANENT BUZAU – A.C.D.R.

5. Contracte, inclusiv cele de asisten juridic , consultan
i civile, ob inute sau aflate în derulare în
timpul exercit rii func iilor, mandatelor sau demnit ilor publice finan ate de la bugetul de stat, local
i din fonduri externe ori încheiate cu societ i comerciale cu capital de stat sau unde statul este
ac ionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract:
numele, prenumele/denumirea i adresa

Titular …………...

Institu ia
contractant :
denumirea i
adresa

Procedura
prin care a
fost
încredin at
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
total a
contractului

So /so ie …………...
Rude de gradul I1) ale titularului ...…

Societ i comerciale/ Persoan fizic
autorizat / Asocia ii familiale/
Cabinete individuale, cabinete
asociate, societ i civile
profesionale sau societ i civile
profesionale cu r spundere limitat
care desf oar profesia de avocat/
Organiza ii neguvernamentale/
Funda ii/ Asocia ii2)

1)

Prin rude de gradul I se în elege p rin i pe linie ascendent i copii pe linie descendent .
Se vor declara numele, denumirea i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de inut , titularul, so ul/so ia i rudele
de gradul I ob in contracte, a a cum sunt definite la pct. 5.
2)

Prezenta declara ie constituie act public i r spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor men ionate.
Data complet rii

Semn tura

03 iulie 2014

……………………………….

12/ 20.06.2014
ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CALVINI

DECLARA IE DE INTERESE

de

Subsemnatul/Subsemnata, URSARU VICENT
, având func ia
, la CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CALVINI
CONSILIER LOCAL

CNP

, domiciliat în

,

COMUNA CALVINI
,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ii, declar pe propria r spundere:
1. Asociat sau ac ionar la societ i comerciale, companii/societ i na ionale, institu ii de credit, grupuri
de interes economic, precum i membru în asocia ii, funda ii sau alte organiza ii neguvernamentale:
Unitatea
– denumirea i adresa –

1.1. SC VICENT SRL CALVINI

Calitatea de inut

Nr. de p r i sociale
sau de ac iuni

ADMINISTRATOR

50%

Valoarea total a
p r ilor sociale
i/sau a ac iunilor

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare i control ale societ ilor comerciale,
ale regiilor autonome, ale companiilor/societ ilor na ionale, ale institu iilor de credit, ale grupurilor
de interes economic, ale asocia iilor sau funda iilor ori ale altor organiza ii neguvernamentale:
2.1. .…

Unitatea
– denumirea i adresa –

Calitatea de inut

3. Calitatea de membru în cadrul asocia iilor profesionale i/sau sindicale:
3.1. ….

Valoarea beneficiilor

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare i control, retribuite sau neretribuite,
de inute în cadrul partidelor politice, func ia de inut i denumirea partidului politic:
4.1. PRESEDINTE AL ASOCIATIEI PARTIDA ROMILOR „ PRO- EUROPA”- FILIALA CALVINI

5. Contracte, inclusiv cele de asisten juridic , consultan
i civile, ob inute sau aflate în derulare în
timpul exercit rii func iilor, mandatelor sau demnit ilor publice finan ate de la bugetul de stat, local
i din fonduri externe ori încheiate cu societ i comerciale cu capital de stat sau unde statul este
ac ionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract:
numele, prenumele/denumirea i adresa

Titular …………...

Institu ia
contractant :
denumirea i
adresa

Procedura
prin care a
fost
încredin at
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
total a
contractului

So /so ie …………...
Rude de gradul I1) ale titularului ...…

Societ i comerciale/ Persoan fizic
autorizat / Asocia ii familiale/
Cabinete individuale, cabinete
asociate, societ i civile
profesionale sau societ i civile
profesionale cu r spundere limitat
care desf oar profesia de avocat/
Organiza ii neguvernamentale/
Funda ii/ Asocia ii2)

1)

Prin rude de gradul I se în elege p rin i pe linie ascendent i copii pe linie descendent .
Se vor declara numele, denumirea i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de inut , titularul, so ul/so ia i rudele
de gradul I ob in contracte, a a cum sunt definite la pct. 5.
2)

Prezenta declara ie constituie act public i r spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor men ionate.
Data complet rii
Semn tura
20 iunie 2014

……………………………….

21/ 03.07.2014
ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CALVINI

DECLARA IE DE INTERESE

de

Subsemnatul/Subsemnata, DUTU F RÎMI
, având func ia
, la CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CALVINI
CONSILIER LOCAL

CNP

, domiciliat în

,

COMUNA CALVINI
,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ii, declar pe propria r spundere:
1. Asociat sau ac ionar la societ i comerciale, companii/societ i na ionale, institu ii de credit, grupuri
de interes economic, precum i membru în asocia ii, funda ii sau alte organiza ii neguvernamentale:
Unitatea
– denumirea i adresa –

PFA DUTU FARIMITA

Calitatea de inut

Nr. de p r i sociale
sau de ac iuni

ADMINISTRATOR

100%

Valoarea total a
p r ilor sociale
i/sau a ac iunilor

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare i control ale societ ilor comerciale,
ale regiilor autonome, ale companiilor/societ ilor na ionale, ale institu iilor de credit, ale grupurilor
de interes economic, ale asocia iilor sau funda iilor ori ale altor organiza ii neguvernamentale:
Unitatea
– denumirea i adresa –

Calitatea de inut

3. Calitatea de membru în cadrul asocia iilor profesionale i/sau sindicale:
3.1. ….

Valoarea beneficiilor

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare i control, retribuite sau neretribuite,
de inute în cadrul partidelor politice, func ia de inut i denumirea partidului politic:
4.1.PRIM VICEPRESEDINTE AL ASOTIATIEI PARTIDA ROMILOR „ PRO- EUROPA” – FILIALA
CALVINI

5. Contracte, inclusiv cele de asisten juridic , consultan
i civile, ob inute sau aflate în derulare în
timpul exercit rii func iilor, mandatelor sau demnit ilor publice finan ate de la bugetul de stat, local
i din fonduri externe ori încheiate cu societ i comerciale cu capital de stat sau unde statul este
ac ionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract:
numele, prenumele/denumirea i adresa

Titular …………...

Institu ia
contractant :
denumirea i
adresa

Procedura
prin care a
fost
încredin at
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
total a
contractului

So /so ie …………...
Rude de gradul I1) ale titularului ...…

Societ i comerciale/ Persoan fizic
autorizat / Asocia ii familiale/
Cabinete individuale, cabinete
asociate, societ i civile
profesionale sau societ i civile
profesionale cu r spundere limitat
care desf oar profesia de avocat/
Organiza ii neguvernamentale/
Funda ii/ Asocia ii2)

1)

Prin rude de gradul I se în elege p rin i pe linie ascendent i copii pe linie descendent .
Se vor declara numele, denumirea i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de inut , titularul, so ul/so ia i rudele
de gradul I ob in contracte, a a cum sunt definite la pct. 5.
2)

Prezenta declara ie constituie act public i r spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor men ionate.
Data complet rii

Semn tura

03.07. 2014

……………………………….

14/ 20.06.2014
ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CALVINI

DECLARA IE DE INTERESE

de

, având func ia
Subsemnatul/Subsemnata, OITA CONSTANTIN
, la CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CALVINI
CONSILIER LOCAL

CNP

, domiciliat în

,

COMUNA CALVINI
,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ii, declar pe propria r spundere:
1. Asociat sau ac ionar la societ i comerciale, companii/societ i na ionale, institu ii de credit, grupuri
de interes economic, precum i membru în asocia ii, funda ii sau alte organiza ii neguvernamentale:
Unitatea
– denumirea i adresa –

1.1. ....-

Calitatea de inut

Nr. de p r i sociale
sau de ac iuni

Valoarea total a
p r ilor sociale
i/sau a ac iunilor

-

-

-

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare i control ale societ ilor comerciale,
ale regiilor autonome, ale companiilor/societ ilor na ionale, ale institu iilor de credit, ale grupurilor
de interes economic, ale asocia iilor sau funda iilor ori ale altor organiza ii neguvernamentale:
2.1. .…

Unitatea
– denumirea i adresa –

Calitatea de inut

3. Calitatea de membru în cadrul asocia iilor profesionale i/sau sindicale:
3.1. ….

Valoarea beneficiilor

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare i control, retribuite sau neretribuite,
de inute în cadrul partidelor politice, func ia de inut i denumirea partidului politic:
4.1. ….

5. Contracte, inclusiv cele de asisten juridic , consultan
i civile, ob inute sau aflate în derulare în
timpul exercit rii func iilor, mandatelor sau demnit ilor publice finan ate de la bugetul de stat, local
i din fonduri externe ori încheiate cu societ i comerciale cu capital de stat sau unde statul este
ac ionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract:
numele, prenumele/denumirea i adresa

Titular …………...

Institu ia
contractant :
denumirea i
adresa

Procedura
prin care a
fost
încredin at
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
total a
contractului

So /so ie …………...
Rude de gradul I1) ale titularului ...…

Societ i comerciale/ Persoan fizic
autorizat / Asocia ii familiale/
Cabinete individuale, cabinete
asociate, societ i civile
profesionale sau societ i civile
profesionale cu r spundere limitat
care desf oar profesia de avocat/
Organiza ii neguvernamentale/
Funda ii/ Asocia ii2)

1)

Prin rude de gradul I se în elege p rin i pe linie ascendent i copii pe linie descendent .
Se vor declara numele, denumirea i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de inut , titularul, so ul/so ia i rudele
de gradul I ob in contracte, a a cum sunt definite la pct. 5.
2)

Prezenta declara ie constituie act public i r spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor men ionate.
Data complet rii

Semn tura

20 iunie 2014

……………………………….

