DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul

JIANU D DORU
Director general

având funcţia de
ŞANTIERUL NAVAL MANGALIA SA, Constanta, Mangalia

'a

..
, domicitiu!

CNP

M a n g alia, j u d e ţ u l C o n s ta n ta

cunoscând prevederile art. 292 din Codui penat privind fatsut în dectaraţii, dectar pe proprie răspundere că împreună
cu familial) deţin următoarete:

* t) Prin famitie se înţeiege soţul/soţia şi copiii aftaţi in întreţinerea acestora.
!. Bunuri imobite
1. Terenuri
NO'tĂ:

Se vor dectara inciusiv cete aflate în atte ţări.
Adresa sau zona

Catari,*

Anu!

*

'

.

Contract de
Olt, BRASTAVATU,

1.300
Intravilan

1999

î/i

vanzare

JIANU LIDIA

m2
cumpărare
Contract de
Constanta,

1.100
Intravilan

2000

î/i

vanzare

JIANU LIDIA

m2

Mangalia, -

cumpărare
Contract de
Constanta,

3.000
Intravilan

2007

Mangalia, -

JIANU LIDIA SI
1/2

vanzare

m2

CRETU ALEXANDRU
cumpărare

Constanta,

1.192
Intravilan

2016

Mangalia, -

1/1

DARE IN PLATA

JIANU LIDIA

1/1

DARE IN PLATA

JIANU LIDIA

m2

Constanta,
2.408
Mangalia, M.I.

Intravilan

2017
m2

Dobrogeanu, n r .67

* Categoriile indicate sunt: (t) agrico); (2) forestier; (3) intravilan; (4) tuciu de apă; (5) aite categorii de terenuri extravilane,
dacă se atlă în circuitu) civi).
)) La "Titular" se menţionează. în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia. copilul), iar în cazul
bunurilor în coproprietatc. cota-partc şi numele coproprietarilor.
2. Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona

Categoria*

------An.)

,
Titularul*/

dobândirii
Contract de

Constanta,
Apartament

1992

57 m2

vanzare

1/1

JIANU DORU

Mangalia, cumpărare

Constanta,

Casa de

Mangalia, -

locuit

2000

342 m2

1/1

CONSTRUIRE

JIANU LIDIA

2016

30 m2

1/1

DARE IN PLATA

JIANU LIDIA

2016

26 m2

1/1

DARE IN PLATA

JIANU LIDIA

Spatii
Constanta,
comerciale/
Mangalia, producţie
Spatii
Constanta,
comerciale/
Mangalia, producţie

* Categoriile indicate sunt: ( I ) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.
I) 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.
H. Bunuri mobile
I. Autovehicule/autoturismc, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt
supuse înmatriculării, potrivit legii
N tu

A

Id f b

ţi

Mdld

db* d

.......................
Contract de vanzare
Autoturism

MERCEDES Al60

1

2010
cumpărare
Contract de vanzare

Autoturism

VW GOLF 1 TSI

1

2019
cumpărare

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

Valoarea estimata

IIL Bunuri mobiie, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în ultimele 12
luni
Natura bunului înstrăinat

Data
înstrăinării

-

Persoana catre 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
cârdurile 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.
Ttpul

'" '''^ ^ 'I J e s a ^ t e i a ^ ^
BRD + RAIFFESIEN,

Cont curent sau echivalente

MANGALIA

(inclusiv cârd)

Valuta

Deschis

Sold/valoare la zi

RON

2002

67.000

RON

2015

4.000

EUR

2016

20.000

RON

2018

217.000

RON

2019

337.534

Fonduri de investiţii
RAIFFEISEN, MANGALIA

(inclusiv pensii private
sau alte siste
Depozit bancar sau

ALFA BANK, MANGALIA
echivalente
Depozit bancar sau
RAIFFEISEN, MANGALIA
echivalente
Fonduri de investiţii
FRANC ESTADE
(inclusiv pensii private
DEVELOPMENT, CONSTANTA
sau alte siste
Ta/egorî/Ve ;'??J?'iY?/c .sw?/.

cor?/ CMre?7/ soo ci7?h'o/co/c

Jepoz?/ Aooco/* so?? er7:/'vo/e?7/e. /2y /ooJMr/ <7c

/?7vcs//p'/ soi? ec/?7'vo/e??/e. /oo/r/.s/'v /o???/?//'/ y?r*?'vo/e ¡r/c /?cr?.s?'? .soo o//c .s'/.sVcwi' CM
OH/c/'/orJ.

fsc vor r/ec/oro cc/c o/cre/7/e o???//???

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
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut

Număr de tit!uri/
Vaioarea tota)ă )a zi
cota de participare

Tipui*

*('c;/í'go/'/'/V<2 ;'w&Yv/<? AMM/, 7/y AwVi; & va/ow e r/cpMMfe ft/7/^/;' <7e .s/c;/. cert/Z/CM?^.
w
cowercăy/e. f3) íwp/MWír/M/v í/co/Jate //?
4

. SY/;/.s' fxv' o/^

3. A)te active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivaientui a 5.000 de curo pe an:
Vaioare

0 " c r i.r .

Valuta
.

+

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise !n beneficiu) unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem teasing şi a)te asemenea
bunuri, dacă vaioarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de curo

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

CRETU ALEXANDRU

Contractat în anu)

2019

Scadent în anu!

2020

Vatoarea

43.000 RON

V). Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de vatoarea de piaţă, din partea unor
persoane, organizaţii, societăţi comerciate, regii autonome, companii/societăţi naţionaie sau instituţii pubiice
româneşti sau străine, inc)usiv burse, credite, garanţii, decontări de cheituieti, a)te!e decât ce!e aie angajatorutui, a
căror vaioare individuată depăşeşte 500 de euro*
C in ,,,.,.¡ „ „ ..i,.,

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţic

1.2. Copii

Sursa venituiui

Serviciu) prestat/Obiectul
generator de venit

Venitu)anuai

*&? exce/Vec/zá Je /o Jee/i/rc//*e cr/Jo///*/7e y/ //¿//¿/pZ7e //zí/¿;/e p/7/?//7e <7/7; /xz/Ve// ///Je////* Je y r/J :// / y/ /// //-/eo.

VH. Venituri aie deciarantuiui şi aie membriior săi de famiiie, reaiizate in uitimu) an fiscai încheiat (potrivit
art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codu) fisca), cu modiUcăriie şi compietăriie uiterioare)

NOTĂ:
Se vor dectara inciusiv venituriie provenite din străinătate.

Sursa venituiui

Serviciu! prestat/Obiectui
generator de venit

Venitui anua!

/. Te/r/tM/*/' J/Z/ .SY/Zr////
].). Tituiar
ŞANTIERUL NAVAL
JIANU DORU

CONTRACT DE MANDAT

63.367 RON

MANGALIA SA, MANGALIA

1.2. So(/soţie
SPITALUL MUNICIPAL

CONTRACT INDIVIDUAL DE

MANGALIA, MANGALIA

MUNCA

JIANU LIDIA

42.000 RON

!.3. Copii

2. Le///7;///' J/Z; aer;vJJ(/ ;/;Je//e//Je///e
2.). Tituiar

2.2. So(/soţie

3. Te//JMr/ J/Z/ ceJ¿// e¿/ //^/o.szZ/(e/ //H//;///7//r
3.!. Tituiar
închiriere apartament/BJIANU DORU

SLATINEANU, MANGALIA

dul Callatis, MG. 23,

3.600 RON

ap.7
SC BERLO FOREST SRL,

închiriere LOT 7, str.

MANGALIA

MI Dobrogeanu, nr. 67c

8.552 RON

JIANU DORU

închiriere Grivitei, nr.
JIANU DORU

F.N. , F.A.

5.000 RON
34

3.2. Soţ/soţie
închiriere teren/ M.I.
SC BERLO FOREST SRL,
JIANU LIDIA

Dobrogeanu, nr. 67, LOT

8.552 RON

MANGALIA
7
închiriere apartament/
JIANU LIDIA

SLATINEANU, MANGALIA

B-dul Callatis, MG 23,

3.600 RON

ap.
închiriere Grivitei, nr.
JIANU LIDIA

F.N. , F.A.

5.000 RON
34

Pew'/Mr/ J/r?
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie
JIANU LIDIA

3.

COBALT SRL, MANGALIA

JrJ pen.w7

5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Ten/Mr/ J 67

íry/eo/e

6.1.Titular

6.2. Soţ/soţie

7. Teni/Mr; ¿A? prew/;
7.1. Titular

J;7?/ocHr/ Je /7oroc

dividente 2019

66.500 RON

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

& Cen/tn/'/' <7/7? n/te snr.se
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie
JIANU LIDIA

BARANCEA STELA, OLT

partajare succesorala

237.000 RON

8.3. Copii

Prezenta dectaraţie constituie act pubiic şi răspund potrivit iegii penate pentru inexactitatea sau caracterut
incomptct at datetor menţionate.
Data comptetării

20/05/2020

Semnătura

