DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnata,
Consiiicr Juridic

Victoria Marinescu
ia M.E.E.M.A.

CNP

domiciiiu!

având funcţia de

Bucureşti,:

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penai privind faisui în deciaraţii, deciar pe proprie răspundere
că împreună cu familia" deţin următoareie:
* I ) Prin famitic sc înţeiege soţui/soţia $i copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
!. Bunuri imobiie
i. 1 eren uri
NOTĂ:
Se vor deciara inciusiv ccie aflate în aite ţări.
Adresa sau zona
Zarnesti. jud. Brasov

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

3

2007

ISOOmp

1/2

Modul de
dobândire
Contract de
vanzare
cumpărare

Titularul"
!Z Valentin
Marinescu

--* Categoriiie indicate sunt: ( i ) agricoi: (2) forestier: (3) intraviian: (4) iuciu de apă: ($) aite categorii de terenuri
extravilane. dacă sc află în circuitui civil.
*2) i a "Tituiar" se menţionează, in cazul bunuriior proprii, numeie proprietaruiui (titularul, soţui/soţia. copibil).
iar în cazul bunurilor in coproprietate. cota-parte şi numele coproprietarilor.
2. Clădiri
NOTĂ:
Sc vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări.
Adresa sau zona

Categoria*

Anu)
Suprafaţa
dobândirii

Cota
parte

Bucureşti, sector 3
I

2003

74mp

1/2

Modul de
dobândire
Contract de
vanzare
cumpărare

Titularul-'
'Z Valentin
Marinescu

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament: (2) casă de locuit: (3) casă de vacanţă: (4) spaţii conierciale/dc
producţie.
*2) l.a "Titular" se menţionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia. copilul),
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-partc şi numele coproprietarilor.
!!. 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

Autoturism

WV

1

2005

Contract de vanzarc
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 deeuro
NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.
Anul dobândirii

Descriere sumară

Valoarea estimată

-IU. 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

-!V. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aliate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
Instituţia care administrează
şi adresa acesteia
-

Tipul-

Valuta

Deschis în anul

Sold/valoarelazi

* ('z z /Y 'g z z z z z 7 c zzzz/zYY Z/i' vzzzz/.' f
c zzzz/ z z /z c z z Z .szzzz e i/z z 'r Y z /i'z z /e fzz z z /z z v z 'v ZYZ/Y/^.' f 2 ^ z /e /z c z z // /'zzzzzzzz .szzzz
i'c /z z iY z /i'z z /c .'
7 . 0 /zzzzz/zzzz z /e izziY ^Z z^zz' .wzzz c z /z z lz z /c z z /z Y z'zzz/zz.sz'r /zzzzz/zzzz /z z z 'rz z /c z/z' /zczz.szz w zzz z v //c sz.sVi'zzziz <rzz
izrzzzzzzz/zzzi* z*^c rzzz z /i^ /z z z Y Z z z 7 z ' zz/zYY-zz/z' zzzzzz/zzz /z.SYYz/ ;ZZZ/(77ZZZ'J.
2. Piasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă vaioarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de curo
NOTĂ:
Se vor dectara inctusiv investiţiite şi partieipărite în străinătate.
Emitent titiu/societatea în care persoana este
acţionar sau asociat/bcneficiar de împrumut
--

Tipui*

Număr de titiuri/
cota de participare

Vaioarea totaiă ia zi

* ( 7 z / f g o z z z 7 c zzzz/z'zY Z/o .szzzzz. f 7 ^ /zzzzZzz J e r z v /z z iz z e r/e p 'z z z z /e fZzz/zzz z z /c \V zz/. c e z / z / z c r z / e , zzTz/zgzv/zztzzz'j, 7 - 7
o t'/z'zzzzz szzzz /zzzzyz .szzzz'zz/c zz? w r z 'e / i z / z zzzzzzz^ZY z'zz/c. 0 0 zzzz/zz zzzzzzz/zzz z zzzz z z z /z z /z' zzz zzzzzzze /zzY .szzzzzz/.

3.

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

an:

NOTĂ :
Se vor dectara inctusiv cete atlate în străinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiu! unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem teasing şi atte
asemenea bunuri, dacă vaioarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor dectara inclusiv pasivete financiare acumutate în străinătate.
C reditor

Contractat în anui

Scadent ia

Vaioarc

Banca Ttansitvania

20)9

2024

32.947 tei

V!. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de vaioarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciaic, regii autonome, companii/socictăţi naţionaic sau
instituţii pubiice româneşti sau străine, inciusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheituicii, aiteie decât
ceie aie angajatoruiui, a căror vaioarc individuaiă depăşeşte 500 de euro*
C in e a t e a iiz a t v en itu !
t . t . T i tu ta r
-t .2. S o ţ / s o ţ i e

S u r sa v en itu iu i:

S erv iciu i p r e s ta t/O b ie c tu i

V en itu i auuai

u u m c ic . a d resa

g e n e r a to r d e v en it

în c a sa t

—

!.3. (Vpii
*<S'c CAYC/z/cord J e A/ 2cc7///Y//Y' íY/2o///*/7e \/ //Y//c/p77/' //;//////' /7//7///27' 2/7/ //< 7 /7 /7 / /*//r/e/o/* 2e

,g/Y /////Z

7 y/ í// //-&/.

V!!. Venituri a)e dec)arantu)ui şi a)e membritor săi de famitie, reatizate în uttimut an fisca) îneheiat
(potrivit art. 6Î din Legea nr. 227/20)5 privind ( odu) tîsca), cu modificăritc şi comptetărite uttcrioare)
NOTA:
Se vor dectara inctusiv veniturite provenite din străinătate.
Cine a reaiizat venitu)

Sursa vcnitutui:
numete, adresa

Serviciu) prestat/Obiectu)
generator de venit

Venitu) auuat
încasat 20)0

M.Ec. - D.P.A.P.S.

satariat

3t.728

AFM

detaşat

34.483

C.t.A. Vatentin Marinescu

servicii juridice

39.323

/. t'<///7////'2/7/ \Y/2///7'
t.t. Titutar
Victoria Marinescu

t.2. Soţ/soţie
2. ! e///7///7 2/7/ //r7/'e//2//' /7/2c/'<.'//2e///e

2. ) . Titutar
2.2. Soţ/soţie
Aţin Vaientin Marinescu

3. f 37/2//// 2/7/ Cc2(/7Y7/ /0/o.<2.<7/t7 A///7///7/77/'

3.]. Titutar
3.2. Soţ/soţie
2. i en///// ?f//7/ /nrov/zp/
4. ! . 1 itutar
4.2. Soţ/soţie
Vatentin Marinescu
3. 13'///2///7 2/7/ pc//\/7
54. Titutar

5.2. Soţ/soţic
6. Pic;?//?/;*/' ¿//'o
6. t . Titutar
6.2. Sot/sope
Serviciu) prestat/ohiectut
generator de \enit

Venitut anua)
încasat 2019

Electromecanica Ptoiesti S.A.
Baita S.A.

administrator
administrator

23.t60 tei

Formenerg S.A.

administrator

2.808 tei

tprochim S.A.

administrator

t.947 tei

Bugetut statutui

atocatii

3.204 tei

Sursa venitutui:
Nume, adresa
/aeyyy/7' y/ J/n /oc///7 Jc ooroc

Cine a reati/at venitut
**. Meo//;/;'/
7.). Titutar
7.2. Soţ/sope
7.3. Copii
& Me/y/7;//7 <7/o o//e syy/.se
8.). Titutar
Victoria Marinescu

3.936 tei

8.2. Sopsoţie
8.3. Copii

Prezenta dcctaraţie constituie act ¡mhtie şi răspund potrivit tegii penate pentru inexactitatea sau
caractcrut inconiptct a! datetor menponate.
Data comptetării
24.04.2021)

