
DECLARAȚIEDE AVERE

Subsemnata, Ciorfîcă Mihaela , având funcţia
de auditor intern la Primăria orașului Balş,
CNP » domiciliul Balş, jud. Olt,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsulîn declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia” deţin următoarele:

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

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

Ip F UEEREditAdresa sau zona

CiorîcăL
CioricăM
CioriîcăL
CioriîcăM
CioricăL,
CioricăM
Expropriat
conf.Dec.1 120/
23.08.2019 a
CNAIR
CiorîcăL
CioricăR

_ CioricăLOboga (3) 2009 3010 1/2 Cumpărare CiorâcăM
, CiorîcăLBalş (5) 2017 670 172 schimb

CiorâcăM

Balş (1) 2003 4995,58| 1p Cumpărare

Balş (5) 2005 10736 1/2 Cumpărare

Balş (ID) 2006 3400 1/2 Cumpărare

Balş (3) 2006 820 1/2 Moştenire

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

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soțul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

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



Adresa sai zoni iată

a jud. Oli, dn 0) 1992 6528|12|Cumpărare î.Bal, jud. Ol | | —— |CioricăL
(2) 2006 130 1/2 Moștenire CioricăR

Obega, jud- Ol, 2) 2011 60 17|Eonstruita Cu
* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de

producţie.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natutaei,Autoturism Skoda Octavia 2004 cumpărare

Autoturism Lada Niva 2006 cumpărare

Autoturism Ford Fiesta 2009 cumpărare

Remorca Olteț 500 1997 cumpărare

Pavilion apicol REMA 700 1987 cumpărare

Pavilion apicol RBTIM 7000 1982 cumpărare

Rulota Hymernova 400 1970 cumpărare

Remorca 02 Anssems 2003 cumpărare

Mitsubishi L 200 2005 cumpărare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României

la momentul declarării.



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

IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în băncisauinstituţii financiare din străinătate.

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

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în e



“Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acțiuni sau părți sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an: Familii de albine

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflateîn străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing și alte

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulateîn străinătate.

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

Cine a realizat venitul
1.1. Titular



1.2. Soţ/saţie /

1.3. Copii /

“Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul ] şi al 11-lea

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a'realizat venitul+ S
E

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

49296+
1305=

—.—. PI . : ş 50601Ciorică Mihaela Primaria oraş Balş Funcție publică
(vouchere de

vacanță in sumă
netă)

1.2. Soţ/soţie
73411+

1305=
74716

(vouchere de
vacanță in sumă

netă)

Ciorîcă Liviu Primaria oraş Balş Funcție publică

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular



3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

Cine a realizatvenitul|7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării Semnătura

27.05.2020 DeeePRE



DECLARAȚIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, Cazacu Mariana
, având funcţia

de consilier superior la Primaria Bals
,

CNP , domiciliul Bals, Olt

3

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia”deţin următoarele:

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

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

Anul Cota- Modul dea - DAdresa sau zona Categoria dobândirii Suprafaţa ra dobândire Titularul
50% Cazacu MariusBals, 3 2005 800 50%|cumparare (inarao aianea|Peecca]=== |* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier, (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri

extravilane, dacăse află în circuitul civil.
*2) La "Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alteţări.

, Anul Cota- Modulde ' 2se : sk )Adresa sau zona Categoria dobândirii Suprafaţa ete dobândire Titularul
50%

. Cazacu MariusBals 2 2008 223mp 50% construire Cazacu Mariana

Na=] ÎS



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

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi|Anul de fabricaţie Modulde dobândire

autoturism vw passat 1 2000 cumparare 2004

autoturism vw passat 1 2015 cumparare 2018

autoturism mini cooper 4 2001 cumparare 2020

autoutilitara citroen jumper 1 2007 cumparare 2013

motocicleta honda vtx1300c 1 2006 cumparare 2019

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României

la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

II. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 luni

Natura bunului Data Persoana către care s-a Forma IEEE3înstrăinat înstrăinării înstrăinat înstrăinării ET ajaPa] >————=—=— OO SI———



IV. Active financiare

1. Conturi și depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumatăa tuturoracestora depăşeşte 5.000 de euro

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

Instituţia care administrează
: a Tipul*şi adresa acesteia P Valuta Deschis în anul Sold/valoare lazi

Daii

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

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este
acționar sau asociat/beneficiar de împrumut Tipul Număr de titluri/

cota de participare
Valoarea totală lazi|*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deținute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)

acțiuni sau părți sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.



3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate,

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

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

: a) i Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anualCinea realizat venitul Ia i |

numele, adresa ___ generator de venit încasat
1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii 5
*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea



VII. Venituri ale declarantului și ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legeanr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul | Venitul anual
n adresa | erator

de
venit

_ încasat
Cine a realizat venitul

]. Venituri din salarii
1.1. Titular

Cazacu Mariana Primaria Bals, Str N.Balcescu 14, Olt salariu

1.2. Soţ/soţie
Cazacu Marius Kimexpert SRL, Bals, Str N. Balcescu 27-37 salariu

1.3. Copii |

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

.2. Soţ/soţie

. Venituri din investiţii

.]. Titular

„2. Soţ/soţie

„ Venituri din pensii
„1. Titular

„2. Soţ/soţie

„ Venituri din activităţi agricole
„1. Titular

.2. Soţ/soţie



Sursa venitului: „| Serviciul prestat/obiectul. „Venitul anual
Nume, adresa |  generatordevenit | încasat

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular

Cine a realizat venitul

7.2. Soţ/soţie Ss
7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titulareeneceai

aceea|=————_
8.2. Soţ/soţie

Cazacu Marius Kimexpert SRL dividende 31.074
8.3. Copii

Cazacu Alexandra bugetul de stat alocatie 900

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării Semnătura
27.05,2021

...n..s..c.. .ssnsoeoeersoesosses ...cc.coocec----.---



DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, ___ZAMFIRA NICOLA FELICIA „ având funcţia
de CONSILIER SUPERIOR la ___ PRIMARIA ORASULUI BALS 3

CNP » domiciliul ORASUL BALS, JUDETUL OLT,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia” deţin următoarele:
o... .sccneenaeneneooooneoveenneeaneee

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreținerea acestora.

I. Bunuri imobile

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

Vanzare-50%
cumparare  |Daniel

Zamfira NicolaSU Felicia

3 2008 374mp 50% Vanzare- Zamfira Nicola
cumparare |Daniel

50% Zamfira Nicola
Felicia

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

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări,

1 1995 52mp 50% 3

cumparare  |Daniel

5094 Zamfira-Nicola
? Felicia



Str. Fr. Buzesti 38 2 2015 101,63mp| 50% Autorizatie Zamfira-Nicola
constructie  |Daniel

50% Zamfira-Nicola
Felicia

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit, (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de

producţie.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura | Marea | Nr.debucăţi| Anulde fabricaţie | Moduldedobândire

Autoturism Volskwagen l 1999 Vanzare-cumparare

Autoturism Mercedes-Benz l 2007 Vanzare-cumparare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României

la momentul declarării.

Descriere sumară
|

|
Anul dobândirii

|

Valoarea estimată

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

Natura bunului Data Persoana către care s-a „Forma Valoareaînstrăinat | înstrăinării înstrăinat înstrăinării See E
2



IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire și investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

- Instituţiacare administrează i

ȘI
1 ie a

i
3

(a Fu ZA IŢI 3 a
Ti pie îă a

___ şiadresaacesteia Tipal>uaValata3)Deaoiaia ÎNiaAMIi Sold/valoarela zi

BRD 2 LEI 57747

ING 3 LEI 5400

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

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este Tinu “Număr detitluri/ Valoreaotală iazacţionar sau asociat/beneficiar de împrumut p „cota de participare|



*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)

acțiuni sau părți sociale în societăţi comerciale; (.3) împrumuturi acordate în nume personal.

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

o... ..scscovoensecanoansenose

cau aa sononeneee men nimeallăiiăiiae pmjităta aa e e en na mneuaiei aaa mie ia însa 3 ps pas ia mea pla mtălole oioeoimeean ani seta pdlaeeiteiaiea a eee nana
„aaa uoeneaaeeeeeaee ei neeeeeeo tea netoaeeeeaeennanaenanaeaena seen sapeoneveneeeneeene nene aen vane nenenenononenenenononeanaa none

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte

asemenea bunuri, dacă valoarea însumatăa tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulateîn străinătate.

Creditor i Contractat în anul| Scadentla Valoare

CARD
BRD CUMPARATURI Isi

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din

partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât

cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul "Venitul anual
: A numele, adresa __generator de venit încasat

1.1. Titular - -

1.2. Soţ/soție - -

1.3, Copii - a



*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea

VII. Venituri ale deelarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat

(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

CeiSavel tul Sursa venitului: [Serviciul prestat/Obiectul | Venitul anualSe numele, adresa |___ generator devenit | încasat
1. Venituri din salarii
1.1. Titular PRIMARIA BALS salariu 74194

SITCO SERVICE ,

1.2. Soţ/soţie SRL CRAIOVA
salariu 56942

1.3. Copii alocatii 3976

2. Venituri din activități independente
2.1. Titular -

2.2. Soţ/soţie .

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor-

3.1. Titular -

3.2. Soţ/soţie -

4, Venituri din investiţii-
4.1. Titular -

4.2. Soţ/soţie -

5. Venituri din pensii
5.1. Titular =

5.2. Soţ/saţie -



6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

7. Venituri din ii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3,

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incompletal datelor menţionate.

Data completării Semnătura

d4-05.031,



DECLARAȚIE DE AVERE

Subsemnatul, CIRTOG LISELOTTE IONELA, având funcţia de SEF SERVICIU la Primaria Bals,
CNP : domiciliul localitatea Bals,

» jud Olt,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspunderecă împreună cu familia” deţin următoarele:
pessooseveseonasasansnsveresooveoaaae

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţiîn întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

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

sasi Cea aa| Anul 0 iaGota Moduilas E EERsa for 728 Je E Aaaa ii TD rd i Fa e Ira, a)Adresa sau zona|Categoria"|so pandirii |Surafaţa parte|dobândire
|

Titularul?
4159,05 5 Cirtog MariusBals, 3 1997

mp
100% cumparare Cirtog Liselotte

Cirtog Marius9Bals, 3 2013 975 mp 50% cumparare Cirtog Liselotte

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuriextravilane, dacă se află în circuitul civil.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

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

|

Bals,
2 1997|100mp|100%|cumparare rueÎiBali
4 2010 18 mp 100% cumparare CEiBals,
2 2014|95mp|100% |Aut construire SimÎi

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



producţie.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota -parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, mașini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transportcare sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi|Anul de fabricaţie Modul de dobândire
Autoturism VW Passat l 2006 cumparare
Autoturism VW TOUAREG l 2005 cumparare
Autoturism BMW l 2013 cumparare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artănumismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultînsumată depăşeşte 5.000 de euro

şi de cult, colecţii de artă şiural naţional sau universal, a căror valoare

NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul Românieila momentul declarării.

Descriere sumară ia Anul dobândirii Valoarea estimată E

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate înultimele 12 luni

Natura bunului Data Persoana către care s-a Forma auzeaînstrăinat înstrăinării înstrăinat înstrăinării ia ci

IV. Active financiare



i. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,inclusiv cardurile de credit, dacă valoa rea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează | Fa A i SIfai i i

dc
PaSi area cart Tipul: Valuta|Deschis în anul Sold/valoarela zi

“Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sauechivalente; (3) fonduri de investiții sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cuacurmulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumatăa tuturoracestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vordeclarainclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoanaeste Sa: Numărdetitluri/| Reacționar sau asociat/beneficiar de împrumut FiRul cota de participare /picarea Oral lazi

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)acțiuni sau părți sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.



3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro peneon mnone teen one enanonenonnnonenenonananeseennenene nenea ana eaanenaeaaeaaaaaaaaaepopeea ame iimemee sA 494 ad anomalienneagppaaaaiiimoemoeneeeeeneenenenaenenenooeeesaeseoesaeonesasaea

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terț, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alteasemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor ea Contractat în anul Scadent la Valoare. să
RAIFFASEN BANK

23.800 lei
CAR

15.000 lei

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit saupartea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale,instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse,cele ale angajatorului,

subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
regii autonome, companii/societăţi naţionale saucredite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decâta căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro:

Cine a realizat venitul | Sursa venitului: | Serviciul prestat/Obiectul | „Venitul anual: ta AT.

numele, adresa generator devenit încasat1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul1 şial 11-ka



VII. Venituri ale deelarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul |Venitul anualCipoa rcajizat venitaAs numele, adresa ___generator devenit | încasat]. Venituri din salarii
1.1. Titular

Cirtog Liselotte Ionela Primaria Bals, N Balcescu 14 salariu 81.147 lei

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activități independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie
Cirtog Marius Cab avocat Serv juridice 272.700 lei
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3,2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

3. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular



6.2. Soţ/saţie

Cinea realizat venitul| Sursavenitului: [Serviciul prestat/obiectul |Venitulanual______________]Nume,adresa ____| __generatorde venit | încasat7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

Cirtog Marius Consiliul Local Bals Consilier local 7.119 lei
8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea saucaracterul incompletal datelor menţionate.

Data completării sed, ătura
27.05.2020 aaa



DECLARAȚIE DE AVERE

-A” N

Subsemnatul/Ș 4,Vila YM ata— Aloua
„ având funcţiakbsemnata, Z

de OVALĂ uptn popa Ps
CANI —pegpueezae

Of, domiciliul
3

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia! deţin următoarele:

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1, Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflateîn alte ţări.

z32 JEAnul“a 22
k

Beedar3 E,

a | dobândirii . SuSEI al.sta

zi

Paez]

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri

extravilane, dacă se află în circuitul civil.
+2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soțul/soţia, copilul),

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor,

2, Clădiri

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte țări.

EEEEREIIa]Cota9]EModulae]eutegor “Suprafața 20|aa| Titula
eeeOaie dobândirii. DUPEata “artei “dobândire... icsie

APARAT bleu) po 2|ul Duarptazs |dt



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

producţie.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturişi alte mijloace de transport

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
zaE o

debucăţi| AIA da aaa opac PeSadi “Anulde fabricaţie. VE railaratele: aceAN gă

anii
als 200 pu20 | Deea 00Dori Delta. tat

ALI | 5 LAGUNE / da00
PUDpe Dice ÎINPERo 7 do /I

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural național sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României

la momentul declarării.

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare,şi bunuri imobile înstrăinate în

ultimele 12 luni

“Da [Să >ersoanacătrecares-a
astrăinării| CatEgal îns



IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,

inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumatăa tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

Deschis în anul Sold/valoare lazi

“Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu

acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumatăa tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

TIROCICTatca înCarepersoanaeste.i neeli
Îerarag

An cmActacesat peronARatarnataste țioltarsauasoci t/beneficiar de împrumut “Tipul "| Număr de titluri/
RE

pa iii Valoarea totală la zi
cota de participare|2 2 EI

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deținute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)

acțiuni sau părți sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.



3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziționate în sistem leasing şi alte

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de curo

NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulateîn străinătate.

rate 4 Sari ri Hei Ii arate e
"

Scadentla |.» Valoare

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

Sursa, venitului: „Serviciulprestat/Obiectul Venitul anual“numele,adresa lata -generator de venit "încasat.
1,1], Titular

1.2. S$0ţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea.



VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

ul pEestatTODICCtu| Venitul anual
ierator devenit| încasat

1. Venituri din salarii
1.1 „Titular

S,ms
19. Soţ/soţie

€Au.
1.3. Copii

2. Venituri din
2.1. Titular

2.2. S0ţ/soţie

3.. Venituridin cedară fei

bunurilor.
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

; Venituri din:
.]. Titular

.2. Soţ/soţie

Venituri din
„L, Titular

.2. Soţ/soţie

Venituri dinacţi
„1. Titular

„2. Soţ/saţie



EaSUI Venii anual
devenit. iale a

7.Venituri dinpremii şidin jocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

“Venituri din.alte surse.
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării Semnătura



2%

DECLARAŢIEDE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, BĂBEANU DIANA MARIA „ având funcţia
de inspector asistent, la UAT Balş

CNP
» domiciliul 4 Balş, Olt,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia” deţin următoarele:
ncnenneananensoeresonocoonenaeaassase

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

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

Anul Cota- Modul de Ș 1)

dobândirii Supratața parte dobândire piaraAdresa sau zona Categoria*

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

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

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

: Anul Cota- Modul de 3 2)%*
4Adresa sau zona Categoria dobândirii Suprafaţa asia dobăudice Titularul

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

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilorîn coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovebicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii



Natura Marca Nr. de bucăţi|Anul de fabricaţie Modul de dobândire

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacăele se află sau nu pe teritoriul României

la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

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

Natura bunului Data Persoana către care s-a Forma
înstrăinat Înstrăinării înstrăinat înstrăinării Valearea

IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

Instituţia care administrează
; Z Tipul* Valuta|Deschis în anul Sold/valoarela zişi adresa acesteia

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

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este Leea) i Numărde titluri/ ei : i și Tipul E Valoarea totală la ziacţionar sau asociat/beneficiar de împrumut cota de participare
2



*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acțiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:

p.nnnennenneeneeeeneenaoeeeeeeeeaeannacesneossaeossseasenecaannenosssseeneovoveceoueanenoenenseeneeenosrereeesnoeoeceesseetossonsaseeaseeeeeo

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

Creditor Contractat în anul Scadentla Valoare

Credit Europe 2008 2038 94365,35 euro

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

S : : Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anualCine a realizat venitul 3 fnumele, adresa generator de venit încasat
1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii e
*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul ] şial 11-lea

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)



NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cina a caliza venitul Sursavenitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual
numele, adresa __generator de venit încasat

]. Venituri din salarii
1.1. Titular Primăria Balş, N.Bălcescu, nr.47 salariu 18.844 lei
Băbeanu Diana Maria AOR Bucureşti, Buzeşti, nr,161 salariu 13.065 lei
1.2. Soţ/soţie =1.3. Copii

2. Venituri din activități independente
2.1. Titular ——

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular iaSăi3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
===5.1. Titular Pe

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie Eee
—

=
Cine a realiza fozitul Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul|Venitul anual

Nume, adresa generator de venit încasat
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc



7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
Băbeanu Diana UAT Balș Vouchere vacanţă 1.450 lei
8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării Semnătura

02.06.2007 ceea



E) Nu

DECLARAŢIEDE AVERE

Subsemnata, Pătru Anca , având funcţia
de Consilier juridic la Primaria Orasului Bals 3

CNP „ domiciliul Oras Bals,
Jud Olt,
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia” deţin următoarele:

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

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

Anul
dobândirii

Cota- Modul de d 1)

parte dobândire iutAdresa sau zona Categoria* Suprafaţa

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

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului(titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

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

| i Anul Cota- Modul de : 2)* 5;
d :Adresa sau zona Categoria dobândirii Suprafaţa Date dobândire Titularul

Bals, CC Patru Ancasi
„jud Olt l 2012 75 mp. 1/2 Cumparare  |Patru Mircea

Marian



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

*2) La "Titular" se menţionează, în cazulbunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi|Anul de fabricaţie Modul de dobândire

Autovehicul Opel l 2006 Cumparare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României

la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

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

Natura bunului Data Persoana către care s-a Forma
3 2 EET 3 = a E SEA areînstrăinat înstrăinării înstrăinat înstrăinării Valoarea



IV. Active financiare

1. Conturi și depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire și investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşește 5.000 de euro

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

Instituţia care administrează i 3
şi 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 investiții sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investițiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este
acționar sau asociat/beneficiar de împrumut Tipul*

Număr de titluri/
cota de participare Valoarea totală la zi



*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acțiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

..ccceeerezaneezevevoroesosessisroeosnaneeisssnstnedetoenesesesoenegsssssannnsnnnvoeneeeoenacosseoeaneescesoasocoonnsneceenaneanosessssnse

o... ... .  c.crcenenaeenasensoseaetoaniseetesassanrooeesosroserenvoeottssasannenennneoonoancnanenevnsnenesecassesoasenesecsoanacosooteveseeoee

o... ..........ccccccceressstnssreevesveeeennnnseenaneceananesacoasotenoesoesecoanevoesosososovooeooooovoosoesovevaceooooaooootoasasnnsetese

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulateîn străinătate,

Creditor Contractat în anul Seadent la Valoare

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

Gila aia Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual
19-A az păi

numele, adresa generator de venit încasat
1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 1I-ka

4



VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

, i E Sursa venitului: Serviciulprestat/Obiectul|Venitul anualCine a realizat venitul si ze E
ai TITI opnumele, adresa generator de venit încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

Patru Anca Primaria Oras Bals Salariu 47 603 lei

1.2. Soţ/soţie
Patru Mircea Marian Sc Pirelly Tyres Romania SRL Salariu 68 182 lei

Primaria Oras Bals Indemnizatie consilier local 7 119 lei

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1, Titular

3,2, Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular



6.2. Soţ/saţie

Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Venitul anual
__Nume,adresa | generatordevenit|7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular

Cine a realizat venitul

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
Patru Anca Primaria Bals Vouchere de vacanta 1 305 lei

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii
Patru David Mihai Alocatie 1982 lei

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării Semnătura

03.00.2001 eee eee nenea



20

DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, lziecusi AND EEE= ULIAANL A „având funcţia
de INSPECTOR DERUTANȚ | la PRIMARIA ORASULUI PAS
CNP „domiciliul COM. OBOGA, SsAi OR GA ,

VU. OLT
cunoscând prevederile ap t. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia! deţin următoarele:

3

*1) Prin familie se înţelege soţul/soția şi copiii aflați în întreţinerea acestora.

1. Bunuri imobile

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

E, DIE Anul ia |
Cota- Medul de i 1:Adresa sau zona Categoria dobândirii Suprafaţa aste dobândire Titularul

i

| oana PTROCo 68004, SMD0d CC.|20/15 520) 1/1 |CUMRI RARE aSEA/ d

|
|

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

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soțul/soția, copilul),
iar în cazul bunurilorîn coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

NOTĂ: %
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte țări.

: Anuj i Cota- Modul de ; 2)tat 7
şAdresa sau zona Categoria dobândirii Suprafaţa parte dobândire Titularul

Pi E|aPF
X 3„aci

PE: fr



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament: (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comereiale/de

producție.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (tituiarul, soțul/soţia, copilul),

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietaritor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, mașini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi|Anul de fabricaţie Modul de dobândire

2 Pa Z
pu L__|7 7 Z

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României

la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată
sfPi zi

L pr

Pui |pi SPp,i
III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în

ultimele 12 luni

Natura bunului Data Persoana către care s-a Forma
TE Ş = Fă Valoarea

înstrăinat înstrăinării înstrăinat înstrăinării
—



IV. Active financiare

1. Conturi și depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

Instituţia care administrează
şi adresa acesteia Tipul Valuta|Deschis în anul Sold/valeare [azi

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

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titiu/societatea în care persoana este i Număr de titluri/ : Ea fiecare. SP EroR 3 Tipul* „i Valoarea totală laziacționar sau asociat/beneficiar de împrumut cota de participare
si?

Pi

pr .Sa

Pad LePi

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deținute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părți sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.



3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:

Se vordeclara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

Crediter Contractat în anul Scadent la Valoare

> DE
pr Făi

/ PL

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din

partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanții, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Sursa venitului: Serviciul prestat/Obieetul Venitul anual
Cine a realizat venitul . =,

numele, adresa generator de venit încasat

1.1. Titular

N N1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul ] şi al | I-lea.



VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 4] din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vordectara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

|
: Ă = Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul|Venitul anualCine a realizat venitul : z| numele, adresa generator de venit încasat

1. Venituri din salarii
1. Titular SALARIU

___
|Eirue TRANS 8.06 ce

1.2. Soţ/soţie — Be

1.3. Copii PI oa Pe

mia
2.1. Titular —

2.2. Soţ/soţie — — __

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.4. Titular — e Ss

3.2. Soţ/soţie — — =
4. Venituri din investiţii
4.1. Titular m—

4.2. Soţ/soţie că

5. Venituri din pensii =
5.1. Titular PENSIE pe UOMAS|OAS DE PENSII OLT|7 00 LE]

j j

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activități agricole
6.1. Titular ——

6.2. Soţ/soţie ze



J i .Cine a realizat venitul i
|

Nume, adresa
Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul

seneratorde venit
Venitul anual

încasat
7. Venituri din premii şi dinjocuri de noroc

7.1. Titular | rr
i

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
9.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării Semnătura



2N

DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemfiata, (apese (24AMUAM rodptet , având funcţia
de Upd gift| ln _puzdatuCreata Pal
CNP „ domiciliul

[A f(OU, /
cunoscântd prevederile Art. 292 din Codul penal privind falsulîn declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia” deţin următoarele:

5

* 1) Prin familiese înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

1. Bunuri imobile

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

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

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soțul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

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



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

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legiifadeluramu Ceas Os
Paledunrza. |OAnEea"pa ul.

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor menţionatoate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacăele se află sau nu pe teritoriul României

la momentul declarării.

rea estimată

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



IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire și investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

ATI PESIIZII
UA

y
Nte

zi
*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau

echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anuluifiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acțiuni sau părți sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.



3, Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

PSP peMeinieraree meee eee ein an ne onnsnanoanantannibasnaaieanananneneeaeeenaeeaa ea seu ssinosieaasiaiaanos oana a eee ea a 219.9.0.919.0.0.0 010/0044 a aia ele

Pomonmmeemennoneanacenaseeeenoan an nanaeenonseteoneanaanaceenosaetaatnnenaanonenaneteaeeaneeeoaanecenoin oana aaaa aaa

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

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

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie Pi |d:1.3. Copii d
*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea



VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

]. Venituri din salarii
1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie
ACU

1.3. Copii

He

2. Venituri din activități independente
2.1. Titular

2.2. Săţ/soţie

3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

„ Venituri din investiţii
„1. Titular

.2. Soţ/soţie

. Venituri din pensii
„1. Titular

e

„2. Soţ/soţie

MU
„ Venituri din activități agricole
„1. Titular

.2. Soţ/soţie



7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării Semnătura

QUOAO



Nr, / Data:  ————
DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/a Matei Carmen-Nicoleta având funcţia de Şef birou la SPCLEP-Primăria Balş,
CNP . domiciliat(ă) în _com. Oboga, jud. Olt, cunoscând
prevederile art. 292 din Codul penal privind falsulîn declaraţii, declar pe propria răspundere că, împreună cu familial,
dețin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE

1. Terenuri
Notă: Se vor d

Ă (Cresa sau
eclarainclusiv cele aflate în alte țări.

ZORa ţ Anul
| EP sasiED OA BOLII II

amicul.|2010 ennpilare,Ieblate Lazi
Score Begu. Oli i Matei Carmen-Nicoleta

j i i - Matei LazărCom. Oboga, jud. Olt intravilan|2018 0.2800 ha 1/2|cumpărare Matei Carmen-Nicoleta
Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier, (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri

extravilane, dacă seaflă în circuitul civil.

2. Clădiri
_Notă: Se vor declara inclusi celeafl te în alt

, apartament 2018 92 mp 1/2 cumpărare|Matei Carmen-Orş. Balş, jud. Olt
Nicoleta

c , casă de -
HalaEi Lasaom. Oboga, jud. Olt

locuit 2018 130 mp 1/2 cumpărare Matei Carmen-
Nicoleta

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanță; (4) spaţii comerciale/de producţie.! Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreținerea acestora
2 La “Titular” se menționează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soțul/soţia, copilul), iar în cazul
bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
caresunt supuse înmatriculării, potrivit le ii Dafi

>
autoturism

autoturism Land-Rover 1 2003 cumpărare



2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă și
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural național sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 Euro

Descriere sumară Anul dobândirii Valoare estimată

III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3000 EURO FIECARE ȘI BUNURI
IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
„Natura bunului| Data | Persoanacătrecare Forma înstrăinării Valoareaînstrăinat înstrăinării s-a înstrăinat

IV. ACTIVE FINANCIARE

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro
Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţiacare administrează şiadresa acesteia|Tipul Valuta Deschis în|Sold/valoarela zi
Ea îi2424 PE:

Se

je anul

"Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente;
(3) fonduri de investiții sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vordeclara cele aferente anuluifiscal anterior).

2.Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piață însumată a tuturoracestora depăşeşte 5.000 Euro
Notă: se vor declara inclusiv investiţiileşi participările în străinătate,

= TI EIRENE Die EDIT Ia Po TIPA IEZIEmitenttiti ateaîncareperso eţionar| Tipul| Nr.de | Valoaretotalălaziga asc t șI: pa pre tara a =) pl titiuri/cota de 33:

Ș ar E participare
“Categoriile indicate sunt:(1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni), (2) acţiuni sau părțisociale în societăți comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 Euro pe an

V. DATORII

Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terț, bunuri achiziționate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro
Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate| Creditor |Contraetatinanul! Seadentla | Valoare

2018 2023 110.000LEI



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

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii
"Se exceptează de la declarare cadourile șitrataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradulIşi al II-lea.

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

1.1.Titular
Matei Carmen-Nicoleta Primăria Balş salariu 64.800 lei

1.2. Soţ/soţie
Matei Lazăr Primăria Oboga salariu 38.400 lei

1.3. Copii
Matei Antonia-Maria AJPIS OLT alocaţie 1800lei

ari din activiță

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3.1. Titular

3.2, Soţ/soţie

4.2. Soţ/soţie



5.2. Soţ/saţie

6.1. Titular

6.2.
Matei Lazăr APIA OLT 100.000lei

7.1. Titular

7.2

7.3

8.1. Titular

8.2.

8.3.

Prezenta declarație constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării : 9 4-0 C 403 / i Semn:



Nr. / Data:

DECLARATIE DE AVERE

Subsemnatul/a ŞTIRBU ELENA-CAMELIA având funcția de INSPECTOR PRINCIPAL la PRIMĂRIA
ORAŞULUI BALŞ , CNP domiciliat(ă) în BALŞ , jud. Olt , cunoscând
prevederile art. 292 din Codul penal privind falsulîn declaraţii, declar pe propria răspundere că, împreunăcu familia!,
dețin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE

1, Terenuri
Notă: Se vor declara inclusiv

"esa sau zona
cele aflate în altețări.

| i

|| Ann âAn imi | 3seo |dobânmdirii_|o pi
"Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul civil.

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

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.
! Prin familie se înțelege soțul/soţia şi copiii aflațiîn întreţinerea acestora
2 La “Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soțul/soția, copilul), iar în cazul
bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor

II. BUNURI MOBILE

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

IVI:i
||

E zoo sasi |“Autoturism DAEWOO-NUBIRA|Autoturism TOYOTA -RAV4 Î 2018 CUMPARARE

Autoturism TOYOTA -PRIUS i 2020 CUMPARARE

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural național sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 Euro |Anuldobândirii|  Valoareestimată



III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂȘEȘTE 3000 EURO FIECARE ȘI BUNURI
IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI

IV. ACTIVE FINANCIARE

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro
Notă:se vor declara inclusiv cele aflateîîn bănci sau instituții financiare din străinătate.

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

2.Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 Euro
Notă: se Yor

L
Ucolaza inclusiv investițiile şi particip ările înîn străinătate.

“Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părți
sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 Euro pe an

V. DATORII

Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro
Notă:sevor îilana eu pasivele dianaare aeemurate în străinătate

| actat în aA8u
|

Erou PIE 05 aţi SED eee

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



1.1. Titular

1.2. Soţ/saţie

1.3, Copii
"Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradulIși al II-lea.

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Fig] Ursa

1.1.Titular PRIMARIA
ŞTIRBU ELENA-CAMELIA ORAȘULUI BALŞ SALARIU 42308
1.2. Soţ/soţie
ŞTIRBU GHEORGHE I.P.]. OLT SALARIU 79200

2.2. Soţ/soţie - - -

3.1. Titular - = =

3.2. Soţ/soţie - - _

4.1. Titular 3 - -

4.2. Soţ/soţie - - _

5.2. Soţ/soție - R .



6.1. Titular

6.2.

7.1. Titular

Pda

7.3.

8.1. Titular

8.2. soţie

8.3.

Prezenta declarație constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării : Semnătura:

ON. O 2024 Oh



24

DECLARAȚIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, AJ U Ta CO4/ STA N IA „ având funcţia
de /A/SFecroR_ SPECIA tn PRIAȚA RI oRÂŞ Up 75 AS ,

CNP | __„ domiciliul Ehș_ i

cunoscând prevederile ari, 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia” deţin următoarele:

ș

o........vccsoseosasesnsooreevoooeese

*1) Prin familie se înţelege soțul/soţiaşi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflateîn alte ţări.

Ș Anul Cota- Modul deseAdresa sau zona Categoria dobândirii Suprafaţa nic PeedireVoci so] . up F-AApia /996 2 dp th, /// baSean aspaiarl : ceriPALES diRAaYa 29/38 4po ap // / TaÎpiăa Cow STANTĂ
* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri

extravilane, dacă se află în circuitul civil.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

Titularul”

2. Clădiri

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

] Anul Cota- Modul de 3 2
1

zi oria şAdresa sau zona Categoria dobândirii Suprafaţa Ditte dobândire Titularul

Weutpirzapi lega|1776_|17ug| //p |EoRETeă| HEdmat
A

Z



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

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilorîn coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

Ti. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi|Anul de fabricaţie Modul de dobândire

furoTuțI Ss)|OPEL Vec7£ Vin AP <Pe LL veceh 0 C_ Aa 2504 us: 13FA PARE
7

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României

la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

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

Natura bunului Data Persoana către care s-a Forma
“ şi 4 io Y, pl Valoarea
înstrăinat înstrăinării înstrăinat înstrăinării

//



IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

Instituţia care administrează
şi 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 investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2, Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este Număr de titluri/4 e njă |
;

acționar sau asociat/beneficiar de împrumut jr cota de participare isa eaitotaie la vi

//

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deținute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acțiuni sau părți sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.



3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

eocesaananneeasananeteneaoesosossasaeatacoonenasasenaseseaosoosenoanorecesonensssnnnnnaetesnonaeavevanaeeettaeneneecoenenenenoeneanoeneeana

oaia an auaiate e aaa aia e e e e a n în n m lataai8:019.0.0.0.90e-eiein ee acasa vomi0eip-cena ii iii ii 050. biele e.:c.crs:c:eeisiiis pian se sa spe poopoinie sie n o n cin 0900. ioininmiaicieeeeitn ee eo

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziționate în sistem leasing şi alte

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulateîn străinătate.

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

BRE 2012 05 09, 2004|85 220

///f
VL. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din

partea unor persoane, organizații, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro“

3 , . Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual
Cine a realizat venitul & A

numele, adresa generator de venit încasat

1.1. Titular

. /
1.2. Soţ/soţie /

1.3. Copii

7
*Se exceptează de la declarare cailourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea



VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Sursa venitului:
Cine a realizat venitul nu mele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular |

MUTA 0OPSTParzi|PT NARA EHS 971Uepecrod HO38
1.2, SDţ/soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie j

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiții /
4.1. Titular /

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

uzi USITp| Vene GPHA Vina e4+P 2500
5.2. Seţ/soţie <

|

6. Venituri din activități agricole ;
6.1. Titular /
6.2. Soţ/soţie



Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul|Venitul anual
Cine a realizat venitul . aNume, adresa generator de venit încasat

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

d
7.3. Copii

8. Venituri din alte surse A
8.1. Titular Je

8.2. Soţ/soţie /
8.3. Copii /

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării Semnătura A

94.0.204. SS



de

CNP

au PsermţatlBubsenunata,NSTECTOR She CHUTE

DECLARAȚIE DE AVERE

„domiciliul XCS,

(TORESe

__
LLUPlÎNEFA-

saRIPREP OFPSUITID
Ţ

,» având funcţia
>

2cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspunderecă împreună cu familia” deţin următoarele:

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ:
Se vordeclarainclusiv cele aflate în alte ţări.

Anul
dobândirii

Modui de
dobândire

Cota-
are Titularul”Adresa sau zona Categoria* Suprafaţa

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacăse află în circuitul civil.

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

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

Adresa sau zona Categoria* diele Suprafaţa re capat i
Titularul?

RoS Mpcekbrimi„20 [9|Ro sup] 474EPESi fasec —Vpeunbuă| Sea|6aeur gl 14 XeitaleedEDtfiiGaheS Vpeosbizi 2ee|7avapl:(/2.|hodeaupe [E pătatOltea,



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

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi|Anul de fabricaţie Modul de dobândire

rresruele SeoA Fit | 200) VAlyaie -Cuvpla bo

Mheroru RI5n/| enrpoey Ca |__/ 2010 Voletpoa
/ iresruRr) RHoPoEA/ XANTAL_] J939 Nae eupere |a

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă și de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României

la momentul declarării.

Deseriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

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

Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a
înstrăinat

Forma
înstrăinării Valoarea



IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

Instituţia care administrează e ae paȘi sees acestia 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 investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este Număr de titluri/e :

acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut Dipal cota de participare pn ooasa tcială la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deținute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acțiuni sau părți sociale în societăți comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.



3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

o. onnenneencasaseasenecnesneenennevonecosenenesesensneneneaneceeenseanasssnnnstntetousonosaeaoeasanteenaesosoooaoeses reno asaaananaoaaaae
o... .nnnnneseneceeneseenacercesesssenseanannasonosnnaneseseeeeseaseseacasrssssrtssonreeeeeesanasoetoceneansanananaoasessiteneosooroareatonee
„ones eenenreeneeneesoeoonesonoenesoaoonanoaenessnenseurnseseaoososeeoessasttteeeeneseooenesevaeaaaaaaeaseeneteeenessssaaooaasononnosooee

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășeşte 5.000 de euro

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

Creditor Contractat în anul Seadent la Valoare

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

A ? ş Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anualCinea realizat venitul . Enumele, adresa generator de venit încasat
1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al 11-lea,



VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheia
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
_generator de venit

Venitul anual
încasat

7. Venituri din salarii
1.1. Titular

TRORDOW  /0/W)] PFA eine[SICRIE ÎNSPECTOL sie fel,
1.2. Soţ/soţie

ERESCU_ COTA -OPIST APIFE Pr SECTOR ZI 203
1.3. Copii

AesQy "THEoP- ROBEP = FOCI ROEA
2. Venituri din activităţi independe nte
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

pbozstu cu ANII 4500
5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie



Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul|Venitul anualCine a realizat venitul
ENume, adresa generator de venit încasat

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea saucaracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării Semnătura)
CĂ-OQIe N



2
DECLARAȚIEDE AVERE

Subsemnata, PĂTRU VALENTINA
» având funcţiade CONSILIER JURIDIC la PRIMARIA ORASULUI BALȘ ;

CNP
„ domiciliul BALȘ,

JUDEŢUL OLT,
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsulîn declaraţii, declar pe proprie răspunderecă împreună cu familia” deţin următoarele:

3

*1) Prin familie se înţelege soțul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte țări.

jud|Teren intravilan 2017 2319m.p.| 172 cumparare  |Cristian
Olt Pătru Valentina

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacăse află în circuitul civil.

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soțul/soţia, copilul),iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

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

. Patru Ion Cristian
su

judetul [apartament 2015 7844 mp.| 12 cumparare [pu Valentina



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

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Renault Megane l 2018 Cumparare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României

la momentul declarării.

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



IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumatăa tuturor acestora depăşeşte 5.000 deeuro.

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

i ==BRD | Depozit
|

RON 2015 51.847
BRD ae.|RON 2019 4975,57

BRD Cont curent|RON 2017 61424,30

BRD Cont salariu| RON 2018 5785,93

BRD Contcurent|EURO 2017 91.000

BRD Cont curent|RON 2007 16,275,07

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

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumatăa tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.



*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acțiuni saupărți sociale în societăți comerciale, (3) împrumuturi acordate în nume personal,

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

n... .... .........cccsccesecvoerecvonevasssasoecesenarataasaassoeseeseeeeeeeteeneeavaso0vazodecsastanansoeaaerooanseeereotoavonoeanoaosaa
....voveceoacoeoocneaeacoanasnoeooaoanocesooososonoaosnvssoroceesesosscaseneaneeoooessstenseveeanoevora do 20coedanonersnananeeeeenaseeevese

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing și alte

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

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

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul ] şi al 11-lea

4



VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

Patru Valentina Primaria Oras Bals
1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie Cab.Av.Patru Ion Cristian

Casa de Insolventa KSI

3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor
3.1. Titular
Patru Valentina CHIRIE
3.2. Soţ/soţie
Patru Ion Cristian CHIRIE
4. Venituri din investiții
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

Salariu

Activitati juridice
Activitati juridice

INCHIRIERE

INCHIRIERE

54.439 LEI

450.599 lei

120.218 lei

15.000 LEI

15.000 LEI



6.2. Soţ/soţie

7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8.1. Titular
Patru Valentina Primaria orasului Bals Vouchere de vacanta 1.305 lei
8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii ALOCATII 1.982 LEI
Patru Cristian Casian

Prezenta declaraţie constituie act public și răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării Semnătura

04.06.2021 eee OO0O0OCveeeeeeeeee



DECLARAŢIEDE AVERE

Subsemnatul, DINU CONSTANTIN
„ având funcţiade CONSILIER JURIDIC la PRIMARIA ORASULUI BALS ş

CNP domiciliul BALS,
JUDETUL OLT.

3cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspunderecă împreună cu familia” deţin următoarele:

*1) Prin familie se înţelege soțul/soţia şi copiii aflaţiîn întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

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

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

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soțul/soția, copilul),iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor,

2. Clădiri

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte țări.



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

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului(titularul, soţul/soţia, copilul),iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transportcare sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoareînsumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României

la momentul declarării.

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate înultimele 12 luni



IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumatăa tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vordeclarainclusiv cele aflateîn bănci sau instituţii financiare din străinătate.

“Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sauechivalente; (3) fonduri de investiții sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cuacumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturoracestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

“Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deținute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (.2)acțiuni sau părți sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.



NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V, Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

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

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradulI şi al 1l-ka



VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

DINU CONSTANTIN PRIMARIA BALS SECRETAR 76914 LEI
1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

.2. Soţ/soţie

. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor
„1. Titular

.2. Soţ/soţie

. Venituri din investiţii

.1. Titular

.2. Soţ/soţie

. Venituri din pensii
„1. Titular

.2. Soţ/soţie

. Venituri din activităţi agricole

.1. Titular

.2. Soţ/soţie



7, Venituri din premii şi din jocuri denoroc
7.1. Titular

7.2. So0ţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din altesurse
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea saucaracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării Semnătura
07.06.2021

mo... o.noeceosossseveseossese



Subsegeaţ /Subsemna aLe/ LE/iact

DECLARAŢIEDE AVERE

Aa) ÎnAAA la
omnieiliu]

/ IO3: Pa EADEFAZE
cunoscând prevederile art,

292 din Codul penal privind falsulîîn declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia” deţin următoarele:

....cnenooveorrenooreeeoooooseovareee

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţiîn întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri

Lr7422419 Liceg

E fad CUP7

„ având funcţia

= E— 4
3

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

ai Anul. „| Cota- |  Modulde E 1)E y dAdresa sau zona Categoria dobândirii |SuPrafața sarii dobândire Titularul

p APIDraf207,ot / Doo VăZba4. probare / iad 07
fr >

£ / REFăZpa (4 | 3 200Y_|/322Z pure De,DRi
* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri

extravilane, dacă se află în circuitul civil.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor,

2. Clădiri

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflateîn alte ţări.

Adria sau zona Categoria* naste Suprafaţa a lee Titularul?
REG 4 7|(26 | SPETACEEprvaMA] 3. Z5 pre|77A7



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

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului(titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi|Anul de fabricaţie Modul de dobândire

Adorhr02 Pr (îmleol__7 Dog BA,ASV2/CAbia EDAral! 2005|atare,

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României

la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

N A| % N

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

Natura bunului Data Persoana către care s-a Forma îlsa ceiînstrăinat înstrăinării înstrăinat înstrăinării

SS N



IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

Tastituţia care administrează
: : Tipul* Valuta|Deschis în anul Sold/valoare la zişi adresa acesteia

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

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Număr detitluri/
cota de participare

Emitent titlu/societatea în care persoana este
, i 3 j Tipul:acționar sau asociat/beneficiar de împrumut p Valoarea totală la zi

“Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deținute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acțiuni sau părți sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.



3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

Ppomonenmnmnneomnenenenenoeneoennoane none eeeoeeonenaenaneeeeeneeanaaceneneereoeonneeeaonteoeu nenea aeeeieeeeea autenticapommmmmononenenonenennmenennnneaeenennnaneennneen ee nenenneneaneneeene ana naenaeean event ea eeeeeseeoaa neo eee esec uuuue
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în anul Scadent la ValoareLtdu (o K.|__ 705 2023 O 2O/FE6d

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

î , Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anualCine a realizat venitul
Snumele, adresa generator de venit încasat

1.1. Titular a7577AID ledDhina Aal Ernopura| 63237
1.2. Soţ/soţie Ț

IaraAnÎoNT,BP ioa_ PIae VOIE
1.3. Copii 7

*Se exceplează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea



VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

1. Venituridin salarii
1.1. Titular

VA Sela | Pe1.2. Soţ/soţie
eVa Ani /

1.3. Copii

2. Venituri din activități independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2, Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activități agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie



Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul|Venitul anualCine a realizat venitul : =Nume, adresa generator de venit încasat
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii N

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării Semnătura
PR0226. PV



73
DECLARAȚIEDE AVERE

Subsemnatul, Costache Ramona Ileana, având funcţia de Director executiv la Directia Fond Funciar,
Gospodarire Urbana, la Primaria Bals, CNP domiciliul localitatea Bals, jud. Olt, str.

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia! deţin următoarele:
o. .........cccseeosasennaasesneesoenese

*1) Prin familie se înțelege soţul/soţia şi copiii aflaţiîn întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

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

Anul Cota- Modul de
a $ ia ) i 1)Adresa sau zona Categoria dobândirii Suprafaţa Ra dobândire Titularul

Str. Ciresului, nr.88E 3 2016 9%7mp|50%|cumparare  |costache Ramona

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

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soțul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

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

. Anul Cota- Modul de>s: 9: oria* |
; 2)Adresa sau zona Categoria dobândirii Suprafaţa sei dobândire Titularul

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

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),



iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturişi alte mijloace de transport

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi|Anul de fabricaţie Modul de dobândire

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României

la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

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

Natura bunului Data Persoana către care s-a Forma
pa : A cae hei i za AEL Valoareaînstrăinat înstrăimării înstrăinat înstrăinării

IV. Active financiare



1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

lastituţia care administreazăPE Tipul* Valuta|Deschis în anul Sold/valoare la zi

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

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este Tipult Număr de titluri/ Valoasaai cotaulacţionar sau asociat/beneficiar de împrumut cota de participare

“Categoriile indicate suni: (1) hârtii de valoare deținute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acțiuni sau părți sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3, Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:



o..nnnseeseenocanasansnnsooneanesstoaonvesneceeeesenosacaeeenesannanasenesnnnesrsoeeseseeeosaseasno aaa eee ccenanocco osoase osos
.nnccenennnnenannansosentogoooroeenaoeooaeneeeceeesacnensssannnceansseeeeeeanaseecosenos9300a0 3000 oaaosts sooo saptea na0a

o... ...ncsonecosonnseeronnnreaoenoanssecesoeessseneseanenseonaceneansetooveeoaooaonoeeesetenesessassssasaeoesaseoe oops 09 91... da 090aveoaas

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

IDEA BANK SA 2020 2025 100.000 lei

CAR INVATAMANT SLATINA 2020 2023 35.000 lei

BANCA COMERCIALA ROMANA 2015 - 7.000 lei

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

Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual
generator de venit încasat

Sursa venitului:
numele, adresa

1.1. Titular asa 2-2 222

Cine a realizat venitul

1.2. Soţ/soţie --- can ao

1.3. Copii --- --- --

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al 11-lea

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

4



NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

, i : Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul|Venitul anualCine a realizat venitul 7 Enumele, adresa generator de venit încasat
]. Venituri din salarii
1.1. Titular

Costache Ramona Ileana Scoala Gimnaziala nr | Bals Salariu 48934 lei

Costache RamonaIleana SC COM V SCORPIONUL SRL Salariu 13740 lei
1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie = aa 2-2

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiții
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activități agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

Cinea realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul|Venitul anual
5



Nume, adresa generator de venit încasat
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular

7.2, Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
Costache Ramona Ileana Orasul Bals indemnizatie 8701 lei
8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii
Costache Alexia Maria AJPIS Alocatie de stat 2220 lei

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării Semnătura
25.05.2021



„0

DECLARAȚIE DE AVERE

Subsemnatul, Ciorîcă Liviu , având funcţia
de şef serviciu la Primăria orașului Balș,
CNP » domiciliul Balș, jud. Olt, +

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia! deţin următoarele:
manommanenaneeasoannoveceessinovesuse

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreținerea acestora.

i. Bunuri imobile

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

” Adresa sau zona Categoria”
- E - o Ciorâcă L

Balş (1) 2003 4995,58 1/72 Cumpărare
Ciortcă M
Cioriîcă |Ciorică M
Ciorică L
Ciorîcă M

_ ExpropriatBalş (1) 2006 3400 1/2 Cumpărare confDec. 1120/
23.08.2019 a
CNAIR

, Ciorîcă LBalş (3) 2006 820 172 Moştenire Ciortcă R
Ciorîcă |Oboga (3) 2009 3010 1/72 Cumpărare Ciorâcă M

, Ciorică LBalalş (5) 2017 670 1/2 schimb Ciorcă M

Balș (5) 2005 10736 1/2 Cumpărare

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

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2, Clădiri

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



Adresa sania

Bal jud le 1) 1992 65,28|1/2|Cumpărare Ce
Balş, jud. Olt,+ 2) 2006 130 12|Moștenire Sat:
Oboga, jud.Olt, 2) 2011 60 19|Canstraita EV!

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

*2) La "Titular" se menționează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Autoturism Skoda Octavia 1 2004 cumpărare

Autoturism Lada Niva 2006 cumpărare

Autoturism Ford Fiesta 2009 cumpărare

Remorca Olteț 500 1997 cumpărare

Pavilion apicol REMA 700 1987 cumpărare

Pavilion apicol RBTM 7000 1982 cumpărare

Rulota Hymernova 400 1970 cumpărare

Remorca 02 Anssems 2003 cumpărare

Mitsubishi L 200 2005 cumpărare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României

la momentul declarării.

Descriere sumară
/



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

Natura bunului
înstrăinat >.

/

IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

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

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea încatea ăPeretiEA



acţionar sau asociat/beneficiarde m

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acțiuni sau părți sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:
Familii de albine

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing și alte

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

Creditor
/

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

i [>

Cine a realizat venitul
1.1. Titular



1.2, Soţ/soție /

1.3. Copii /

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul Işi al 11-lea

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizatvenitul
]. Venituri din salarii
1.1. Titular

73411+
1305=

Ciorică Liviu Primaria oraș Balş Funcție publică
74716

(vouchere de
vacanţă in sumă

netă)
1.2. Soţ/soţie

49296+
1305=

50601
(vouchere de

vacanță in sumă
netă)

Ciorică Mihaela Primaria oraș Balş Funcție publică

1.3. Copii

2. Venituri din activități independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular



3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activități
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

Cine a realizatvenitul
7. Venituri din şi din jocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării Semnătura

27.05.2020

OO
memeeeee


