
DECLARATIE DE AVERE

Subsemnnlul, ANGHEL MARIAN VIOREL . avind functi.-
iie CONSILIER LOCAL In CONSILIUL LOCAL BALS ,
CNP * „dami iul mason,…
ennnmnd „…nu e un. 292 din Codul pen-l privind film] în declaraţii. declar pe pmprie rhpunden
cl impreuni cu remill=“denn um…nrele:

* l ) Pnn familie &: în\elege soţul/sum şi copiii aflau în înueţincrea acestora.

L Bunuri imobile

!. T&renllri
N0 T [\ v

Se vor declara inclusiv cele anul: in alte ym

Anghel MarianHublceiuv Oh agncol 2005 0,5 ha | cumpamre Vio…

° Calegoriilc indicat/: mm: (1) agricol, (2) furcslicrş … intravilan; (4) lui:… de apa, (5) alle calegonl dc lerenuri
exmlvilaxle. dacă se ană în cimuiIuI civil.

°z> La “Titular” sc mcnţloneazk în cazul bununlor proprii. numele pmpIieumlm (li…lml, sami/soţia, copilul),
… in cazul bunurilor în coproprieuale, com-pane şi numele copmprievarilorv

z. Clădiri

NOTA
Se vor declara inclusiv cele annie in alte un



' Categoriile indicale sum: (l) apnnmuenl; (2) casă de Iocuil: (3) …a de vueunia; (4) spam comercialdde
producţi
-2) La "Titular" se menţionează. în cazul bunurilor propri numele plopricmrului (mulaml, mul/soţia, oopllul).

iar n cazul bunurilor în wproprielale, mia-pane şi numele copmprielarnor,

ll. Bunuri mobile
1. Aulnvehicule/lutnturisme,Iridolre. m-şin .gricole, Şllupe, ilhturi şi Ille mu once d: "1113er

e… sunt supuse film-triculirll. potrivit legii

Aulnutillwa Nissan 1 2004 Cumparare

Momeiclela Hondn 1 1997 Cumparare

»fi
2. Bunuri sub rul-mi de mzule preţionu, h"… oblecte de ani şi de cult, colecţii de ani şi

numim-nia. nhiecte em ful: pune din pnn'moniul cultural unional sau univeml, . clmr valnlrzînsumată deplmte5.000 de euro
NOTA.
Se vor menţiona malc bunurile un… in pmpl'icîats, lndifcrem daca ele se am sau nu pe (clitoriul României

la momenm! declnrmi.

In. Bunuri mnbile— :
ultimele 12 luni



lv. Active finlncinre

1. Conturi şi depune bancare. fonduri de investiţii. forme echivalente de cum—mumie şi invadre.incluliv urdnrile de credit, daci vllnsren însumată ! lutumr nr:-Mon depişqte 5.000de euro
N 0 1
Se vor declara Incluîiv cele an.-… în bănci sau inslimţii financiare din străinătate.

&
[

'Cnlegoriile indiciile :… (1) cum curent … echivnlenle (mchulv mm;, (1; depou! bantar …echivalente, (:) mauri de inimi—„i… erhlvalenle, "|de Amd…— private de pensii …, „ne Sisteme cuacumulare (JE vor declara cele a/eren/e anuluifica! [mie:-iar)
zi Plunmenre. invest directe şi împrumnlu

acuma depăşeşte 5.000 de cum
nord-te. am valanru a: pini în:-Amici . lumrnr

N 0 TA »

Se va! dedau incluslv invesliţ & şi panicipmie în Strămlmte.

“Categoriile indicate mm: (1) hârtii de vanzare tie/inul! (ml… de IMI, animale, obligalmm'), (2),in/iuni… păr]! Socnale în mcxetăficomercial!. a) împmmvmn „…am: în nume „emana/.



:. Alte lclive pruduuimm de venituri ueuv e… însumat: deplşcsc ec Aleulul 3 mm de ulm pe

?"î \\! 0 T A
Se vor declara inclusiv cele auzi: în străinătate

Dnmrii
Debite, ipoteci, gun-uni emis: în beneliciul unui left, bunuri umiliţi-mate în xislem ieusiug şi alte

lumenul bunuri. ducă villa-ru însumată .. „nu… „…i… depişeşte 5.000 de euro
NOTA:
52 var declara inclusiv pasive): fiumei… acumulate în slrăinălale.

*\_/.'—x
VI. Cndnnri, servicii nu . lulajc primite gmuii nu suhveuxiouuie md de vnlotrea de |) ;x. din

parte. …… pus—…e, organiulu, societăţi comerciulr. regii .uiouome, compun/societ!" n „nu nuin:!im'ii publice mmdumi snu străine, inclusiv burse. credite. gnnnţii, decontiri de cum ali, :llel: ded!
cele ll: ungajntnrului, a dror valeur: individuali depăşqte 500 de cum“

1.1. Timi-ar

1,1 Sin/soţie

1.3. Copii

”Se excepteaza de In dezlnrnre cadourile ;. "alali/Ic…… ,…muc dinpartea rude/nr de gradul/„n ui INM



Vll. Venituri ale declinulului şi 112 membrilor xli de (anul ' realiule în ultimul lul l'lsclll încheinl
lpmivil…. al din ng5…. 571/1003 privind Cndul r.…l, … mudlficărilc şi completările ulterinnre)

NOTA
Se vor declara inclusiv venilunle proven“: dm străinămc.

] Vadim mlm!

Manasllrll … 2

] ! Tltular
Liceul Teclu“: ?… Pandrea. Dilecmr/ Profesor mica/ 593… .

Bals N Balcescu 25 salariu “'
Prlmnna Oms Bals, Bals, N Consilier lucal/

. . 7833 IelBalcescu nr N Indemnlzaue
CBnll—ul Iudetean de Excelcma . .

ou. smn…M“… … ' meesol amy salanu 5354 |…

12 SuVsuţlc

Anghel Oana Madallna Tnbunilul Dll , Slallna, str Consilier Probatiune/ 51504 leiSalam:
l 3 Copli

2.VanMânMW
2.1. Titular

2.2. Sausaţie

3, mlm: din czdazeafnbsl'nfgl'bmilor
31 Titular

3.2. Sol/sopa

[. Venituri din invarti
471. 'l'ilula!

4.27 Sol/soţie

:. rm… din…I
5 l Tllnla:

; z Soţ'slni:

&. Yudlwfdn an:-mmagricole



6.1. Tllular

5 2 Soy/soţie

7, Vaduri dinpnmii .vl dlnjmn demm:
7.l Tltulal'

7.2. Suysuţle

7.1 Copii

8. Vm'mridx'nnhzm
x | Titular

3.2. Semne

3 3. Copii

Pun…- dec mie mimi … public şi dspund potrivit legii penlle penlru inexllclilntel sau
caracterul inmmplel .l datelor menlimulel

Dum completării Semnim

20.05.2018 .. .. .....


