DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatut/Subsemnata,
de Administrator provizoriu

Căruceriu-Negre Octavia,
având funcţia
ia Societatea Şantierui Navai Mangatia S.A.)
domiciiiu!

CNP

cunoscând prevederiie art. 292 din Codui penai privind faisu! în deciaraţii, deciar pe proprie răspundere
că împreună cu famiiia') deţin următoareie:
* t) Prin famiiie se înţetege soţut/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobiie
1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor dectara inciusiv cete aflate în aite ţări.
Adresa sau zona
t

Categona

dobândirii?^

3

20t0

200

)/2

Contract
vânzarecumpărare

Căruceriu-Negre
Octavia
Căruceriu-Negre
Atexandru

* Categoriiie indicate sunt: (t) agricoi; (2) forestier; (3) intraviian; (4) tuciu de apă; (3) atte categorii de terenuri
extravitanc, dacă se află în circuitut civii.
*2) La "Tituiar" se menţionează, în căzut bunuritor proprii, numete proprietarutui (titutarut, soţut/soţia, copitut),
iar în căzu! bunuritor în coproprietate, cota-parte şi numete coproprietaritor.
2. Ciădiri
NOTĂ:
Se vor dectara inctusiv cete aflate în atte ţări.
Adresa sau zona

'Suprafaţa''

2

2010

t50 m'

HCoţa^*',

t/2

Contract
vânzarecumpărare

Căruceriu-Negre
Octavia
Căruceriu-Negre
Atexandru

* Categorice indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de iocuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciaie/de
producţie.
*2) La "Titutar" se menţionează, în căzu! bunuriior proprii, numeie proprietaruiui (tituiarui, soţui/soţia, copilul),
iar în căzui bunuriior în copropnetate, cota-parte şi numeie coproprietariior.
1!. Bunuri mobiie
1. Autovehicuie/autoturisme, tractoare, maşini agricoie, şaiupe, iahturi şi aite mijioace de transport
care sunt supuse înmatricuiării, potrivit iegii

2. Bunuri sub formă de metaie preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi dc cuit, coiecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniu! cuttura! naţionat sau universai, a căror vatoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunuriie aflate în proprietate, indiferent dacă eie se află sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.
Descriere sumară

' Valoarea estimată

HI. Bunuri mobiie, a căror vatoarc depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobiie înstrăinate în
uitimele 12 tuni

IV. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivaiente dc economisire şi investire,
inciusiv carduriie de credit, dacă vaioarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

*Co/<?goruVe /wr/fcnte sun;.' (7J cont curent sau ec/uva/enre finc/us/v car^l, ^
¿rmcar satt
ec/ttvufenfe,' ('j) yb^tfur/ & tuvesf;/u son ec/uva/ewfe, /uc/uyfv yiwt/urt pr/vafe c*e jpensu .sau a/te yfytente cu
acumu/are fye vor ctec/ara ce/e a/ereufe am</:u/isca/ anterior/
2. Fiasamente, 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.
; E m ţe ^ ^ lu /^ c ie ţ^ ''^ în care persoana este

ăWumnneMtiu^Ş

*Cofegorii7e intRca/e stmf.
/idr/ff & va/oare
& .sta/, certf/icote. o^//ga/;':w/),' ('2)
ac//;M/ yaMpăr/; ^oc/a/e m w c/e/ăp cornerc/a/e; ^ impruim/H/n acari/aie m name persona/.

3.

Aite active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivaientui a 5.000 de euro pe

NOTĂ:
Se vor dec tara inclusiv ceie aflate în străinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiu! unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem ieasing şi aite
asemenea bunuri, dacă vaioarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor deciara inciusiv pasiveie financiare acumuiate în străinătate.
§iCcn^^tait§n^^^Ţ§

Scadent ia

Piraeus Bank

2010

2040

57.000 euro

fng Bank

2016

2020

i 6.000 lei

Credit agricole

2017

2022

41.000 lei

Vi. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de vaioarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciaie, regii autonome, companii/societăţi naţionaie sau
instituţii pubiice româneşti sau străine, inciusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheituieli, aiteie decât
ceie aie angajatoruiui, a căror yaioarc individuaiă depăşeşte 500 de euro*

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

VH. Venituri ale deciarantuiui şi ale membrilor săi de famiiie, realizate !n uitimui an Usca! încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codui fiscal, cu modificările şi compietările uiterioare)
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv venituriie provenite din străinătate.
.Cihc.a realizat v en itu l.
7.
1.1. Titular
Căruceriu-Negre Octavia

Salanu - DPAPS
Salariu - RCS & RDS
Salariu - Teatrul Nottara

Expert
Jurnalist
PR

21.414 lei
10.993 lei
6.341 lei

Salariu - RCS & RDS

Jurnalist

97.000 lei

alocaţie

2/1.008 lei

1.2. Soţ/soţie
Căruceriu-Negre Alexandru
1.3. Copii
2 copii

alocaţie

2.

<7w ac//vM/; 7n<7epew^e/?/e

2.1. Titular
2.2. Soţ/so;ie
3.

cer/uzeuyâ/o.s/w/e;' ¿Mnun'/or

3.1. Titular
3.2. Soţ/soţie
4.

<7în mves//(ü

4.1. Titular
4.2. Soţ/soţie
5. Pen:'/t<n <7mpenn:
5.1. Titular
5.2. Soţ/soţie

.

& PenAur/ ¿An

agrrco/e

6.1. Tituiar
6.2. Soţ/soţie

7. PienAur/ Aw p re w i

i/injocuri & noroc

7.1. Titular
7.2. Soţ/soţie
7.3. Copii
)
&%M;iMr: ¿An a/ie surse
8.1. Titular
8.2. Soţ/soţie
8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act pubiic şi răspund potrivit iegii penate pentru inexactitatea sau
caracterut incompiet ai datetor menţionate.
Data compietării
..02.12.2019..........

