
DECL RATIE DE AVERE

Sub—emnltul/Suhsemnnn, Moş-…… p.m…. Sergiu „mândfuncţia
ersuptriur |. PrimnrinOrr-sBllLk

. dum ul anulilzlez Baix. Judetul Olt

Ind falsul în declar-“i. declar pe proprie rispumlcn'cunnmiml pn'u'derile an. 192 din Cadu! penal pr
ci impreună cu familia” deun nrmimarrlc:

*! » Pnn fumilxc sc Îuţclcgc soţul/…un şi cu una“ în 'xmmincmu accsmra

!. Eunur nbilr

!. Terenuri
N ()TA.
Se \or dedau incluslv cele alhlo în alle Ian

' Culegnmle undlcale sum: (| ) agncol: 42) (“Yemen 13) Intravilan-1) luciu de apă: (5) alle calugari! de lermud
exlraulane. dacă se află în Circuitul unui
") La lular" >= menţionează. în cazul hunurilnr…… numele propriclnrului…mlmuL mul/…… coplluli.

iar … …… hununlur în cupmpricialm colu-pnnu }| numel: cnpmprittanloh

2. Clădiri

N () T f\
Se \ordeclara inclusn culc aîlalc în „|… ;…

c…… sub…“, : :… zzu |nume. cnmmnm MOSTENESCI:
„… ou cow…

snm…
meaw Halilud cm 1 2005 sa… monom, „WP-M…… MOSTFNFSCH

GEORGETA—
LKISIINA



— ('alsgonvle Indicals wm: … apanamem. (3) am de |…… … casa dc „ca… … spam comercimlc/dc
pmduqic

“Z) … "T.…w „ menţiunea/ă. în unui hunurilm vmprii. numele proprietarului (titularul. soţul/soţia. copilul).
mr in cazul hununlnr in cnpmpnemle. col—arpane ş: numele cnpmpnelarilor.

II. Bunuri mobile
|. Aulnvehicu laulnlu …. m…… nu;

am suni supuseînmnriculim, pom… legu

ll ! !! !'
1310 1 1999 CUMPARARE

ngrimlc, şalupe, inhluri şi alte mm…: de !nnspnn

z„ Bunuri sub formă de melale mun…. bijuleriL nhiecle d. ani si de null, colecţii de …: ,;
numimulici, obiecte e… … …… din patrimoniul mumu …i…l … universal. , a… v „…
însumau dupa…-< 5.000 de cum

N () T A :

Sc vor mcnţionn wma bununlu ullule în prnpriclult. indiferem dacă ele se află sau nu pe lcnloriul României
la momcmui declarărin.

Ill. Bunuri mobile, : cimr vnlnare depişeşle 34000 de cum finu". şi bunuri imobile înnfiilulc în
n mele 12 luni



lV. Act ve fnnnuuare

!, (”armuri şi depnlile bancare. fonduri ale investim, forme echivalente \le ţ—cunomisin: şi invca
incluxu nudurile de credit, ducă valuarea înxumată : tutumr nceslun depăşeşte 5.000 de cum

[Ev

N 0 T A
Se vm' declara incl…“ cele Male in banci sau insulum Gnancian: din slrmnmmc,

„.… v…..nv-m- : un un :»…
Buc. rm… .…. 2 … „… snm

“(magarii/y :mliuule …… … am! mem mu mhn'ulumv (inclusiv card!. (2; depozi/ ha…, …"
nc'hlmlunw. u; funduri de m\wlif …„ udnmlanle „mln… mm…. „mr… [lx pgmil …… alle \ivleme ru
…wmulare … vor dedu/u um „mmm „…,/… m…; „rm-mw.

24 Plzsnmeme. in…-mi din… şi împrumuturi acordau-, daci valunm de piaţă insumili : mmm
…nu… depăşeşte 5.000 de mm

N 0 | A:
Sc …. declara inclus:» imcsliţiilc şi panicnpflrilc în …A…mam.



'( ulvgwillc Arn/www .nu)! (l; lui…: de \'almne delirium jul/ur: de mn. curu/“rune nhhgulmm}. (.?!
„u…… „… ,…. un-inlu în……,. „……ng … hmm/muluri amrdalv în …… „…mai

3— All: 11

In: »

:: prudunilnarl: de venituri net:, un Însumale depnşm echivalentul a s.mm de …… pe

FNQ-TA.
Sc mr declara inclus“ cele aflale in slrăinâlmc.

v. Dnmrii
Dr!) A“, pnleci. gnnn emise '… benelîciul unui am, hunuri achizi'ionale în sistem lu

asemenea m...-m. a… valuarea însumată . lulumr lcesmn depişeşte 5.000 de e…
NOTA
Se vor dcclnm inclusn' ……qu financiare acumume în slrâinmam

vu. (Iuda-m, xcnlc … …nuje primile gmun … xnhenţinnnle m; a. vulcan-u de piaţă din
pana: unor persnnne. nrgnnizu … mi vumcrcialt. regi aumnnmu, campanii/sociali“ nuinnnle nu
i…muui publice rnmineşli …. sli—imn. Inclusiv hum, credile, garu… am…… de chellulelL mele am:
cele nl! lngljalorului. . cărnr „In… i..-imam; dcpişeşu 500 de Euro*

| \ ruular » , ,

11. Sc\/so\ic , 7 ,

llCuph - - »

'.szv ene/m'am du la Jvc/urare : udaurilu „ „…,sz ":…/lu plinute … „„… fvm/„w… „…/„1 „. „1 ……

4



vu. Venituri nl: dzclnnnlului si … membrilor săi de fum realizate în ultimul ||| nm! încheiat
(potrivit…, 41 din Lege. nr, 571/1003 privind Codul Emi, cu unui civile şi completările ullerionn)

NOTA:
Se vor declara inclusiv vcmlurilc provenite din su—aznnme

I.I. Titular
MOSTENESCU COSMIN SREGIU PrimariaOras Bals salariu 44300

|.2 Soy/soţie
MOSTENESCU GEORGETA DGRFP Craiova salariu 50269
cklanA
| 34 Copii

2.1. Tiiular

2.2. SoVsoţic

] !. Titular

3.2. Say/so“:

4.1. Tilular

4.1 Soţ/snţie

5.1, Tilular

5.2. Soy/soţie

5.1. Titular
».



7 ] Titular

7 2. Soy/solie

7 3. l'upli

3.1. Iilular
MosTiNFscu coleN SFGIU w M …… nw mlm… 75

R 2 Sul,/solie
MOSTFNFSCU GFORGFTA
CRISTINA

VENITURI nw DOBINZI \56

3.3 Copii
MOSTENESCU MADALINA MIHAELA DGMAs ALOCATIE 1008

rumm- dechnţie munimie un public şi mpuua pmrivil legii pennle pentru ineunlinven nu
caracterul incomplet al duk-lor meuliuum.

Da!: completării Semnături


