
DECLARATIE DE AVERE

Subumllnllllsubscmnula. BADEA VANINA ELENA . nvind funni: de VICEPRIMAR l: PRIMARIA

ORASULUI BALS

CNP—.doml linguae”.—
cunnsdml prevederile „1.292 din Codul pein! privind film! în declar-[ii. declnr pe pmpri: răspundere
a împreuni cu fum “ detin urmltolrcle:

— » Prin l'nmilie s nţcleg: soţul/soţia şi copiii ani“ în înmlincma …si…

[, Bunlm mobile

1. Tugui ri
N 0 T A '

Se vor dcclam inclusiv cele snm: în alte ţări.

» Categori“: indicau sum. (l) agricol; … (crestin: (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) zile categorii de…i…
exlmvilan dacă se am în circuitul civil.
*2) La mlm“ se m…ioneazs, în cazul bunulilur propriL numele proprielarului (titularul. soţul/saşii, copilul),

iar în cazul bunurilor '… copmpriemle, Ectap—une şi numele copmpricurilor.

1. Clidiri

N 0 T A :

Se vor declara inclusiv ale aflate 'In alte ţări.

NU NU NU NU
NU NU



» Categoriile indicate suru; (|) apanamenl; (2) am de locuii, (3) …a de vacanţă; (4) spaţii Comercial:/de
producţiei
*2) La "'l'imlar“ s: menţionează, in anul bunurilorproprii, numel: propriuurului ((imlaml, snm/solie, copilul),

iar în cazul buuurilur iri coproprietalev sou-pane şi numel: copmpricurilor.

n. Bunuri mnîrile
1. Autove mule/lumlur' mc. [ruinare, maşini ngricnle, ş-lupe, inhluri şi .ne mijloace de …...an

cum sunt supuse înmllriculi

, CnmpmMnmr Kawasaki l 2003 WI… 950 …o
Anno Dacia Super Nova [ 2002 Cumparare

, Ghizele de nu : cult, cel: de mi şi
culturi! naţional nu univeml, ! căror valoare

2. Bunuri sub form! de mall: pre'imu,
numismatic-l, obiecte un Inc mim din putrimon
însumau depăşeşte 5.000 de cum

N 0 TA :

Se va! mcmiona max: bunurile un… în pmpriumie, indiferent daca ele sa una sau nu pe teriloriul României
la momcmul declarării.

…. Bunuri mobil:, . uim Valo-re depişate 34000 de euro Eacan, şi bunuri imobile Illslriinne in
ultimele 12 luni



IV. Active lînnncilre

1. Conturi şi depozile mare, [nuduri de mmm“. forme echivnlenle de economisire ,. mmm.
inclusiv carduri!! de credit. dacă vnloarea insumllă ! tulumr ncesinn depişlsle 5,000 de cum

N 0 1“ A :

Se vor declara inclusiv cele aflam in banca sau instituţii linanciare din străinătate.

NU NL NU NU NU

NU NU NU NU NU

NU NU NU Nu NU

NU NU NU NU NU

'Calegon'llg indicare sun! (I! can! care"! … echivalente (mc/m» card). (2) depozit bancar „„
„mm/mm; (3) ma… de mm… … „h,-valen… :ncluxivmd…- privale de per/Hi mu alle sislemn cu
ncumulure (se vor declara cete nferemeanuluifiscal am……

1. Plulmenle, invali'ii directe şi împrumuturi acnrdnle, dnd “laura de pini însumi“ : tuturor
am…" depişeşte 5.000de ……

N 0 T A :

Se vor dacian inclusiv investiţiile şi pmicipănl: iu Sliăiuălalc.

NU NU NU NU



'Camgoriile „dimie mnl' (l) hârtii de valoare de…uie (nu… de mal. animale, oblignjiurn): (2)
:::-[iuni sau „a… „mie în socială/! numere.-aie (3) împmmuluriacnrduiz în nume persana]

3. Alte active pmducilonre de venituri neue, cui-e însumlle depăşm whivnlemul . 5,000 de euro pe
…

N 0 T A 7

Se vor denim inclusiv cel: aflate în sn'ăînmatc.

V.Dnln i

Demne, meci. glnnţii emise în beneficiul unui ien, bunuri .eu iţionlle în xisie... lusing şi une
asemene: bun… dar! valoare. însumlli . tulumr :cesmrn devişeşlc 5.000de euro

NOTA:
Se vor deeiuia iueiusiv pasivele financiare acum!… în suăiusme,

Credit Raiffaisen 2008 2018 IOOOOCum

„iunie un
dwouuri de chellulell, ele decitpublice mmiueşii nu miine, inclusiv bune, crodlte, gumui

cele „in ungujmrului,. cimr vnlolre dividuun “mare 500 d! e…-

1.1. Titular

NU NU NU

1.1. Soy/soţie

NU NU NU

1.1 Copii

NU NU NU

—si.= extepleazd de la declamre cadourile şi irma/iile uzuale yn'mi'le din partea rudelor de gradul [şi a! „a;
4



VII. Venituri Ele declinulului şi Ile membrilor săi de hmi (”“Ille în || ul un Fusul încheiat
(potrivi! m. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Tlscnl. cu modlncirile ş. complelirile ulterioare)

NOTA:
Se vor declara indusiv venilurilc preventie din slrăinălale.

lv Venir-Măr)mierii“ , , , , — .
|.1. Tuular BADEA VANINA ELENA UATEALs salariu 41.901 —

BADEA VANrNA ELENA SCOALAG'M'NR ' .945.Plan cu…
LTPP

m… cu…
LTPP

BADEA VANYNA ELENA Diferente homrari am—
'uchEIOYCSlÎ

sc BEKAERTSLATINA
salaxiu

BADEA VANrNA ELENA 4364-

1.2.501/3003 EADEA GELU CLAUDIU .37300.

1.3, Cnpn BADEA RAZVAN THEODOR ALOCATI'E 400!-

2, Veni/uri din„maimmm
2.1. Tllular

2.2. Say/soţie

NU
NU

NU

NU
3. Venim—dinudarea/bmw! bun-WIM
3 .1 , Tllular

3 2 Sus/wus

!. Venha'idln muli”
4.1, Tuulm—

A2 Sot/some

5. Venituri dupa…!
5. | . Titular



5.2. SOVsnţie

a. Venvwidinmfivhăţingrimle
671, Tilular

6.2. sin/sape

7. VW din
7 ! Tilular

7.2. Soy/so“:

7.3. (

». l'a-Măgula": ,
x. [. Tnuim

3.2. Suţ/smie

3.3. Copii

Pmenm declanţic …nimie un public şi mpund potrivi! legii pennle pcnlnl inumimu …
canclzrul incomplet nl dllelnr meu'innute.

nm cumplclirii

04.06.2018


