I)E< LA RA Ţ IE D E A V E R K

Subsemnata,
ILllp
I.
V IO RICA
tic
Preşedinte al conciliului de administraţie
CNP

la

, având funcţia
Societatea ŞAN TIERUL N AVAL M AN GALIA S A

, domiciliul

cunoscând prevederile uri. 2{)2 din Codul penal privind lalsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că
împreună cu fam ilia'1deţin următoarele:
' I ) Prin lam ilie se înţelege soţul/soţia

copiii aliaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile
1. Terenuri
Ni O T Â : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cotaparte

M odul de
dobândire

Oi.luz, Bacau

(1)

19%

1700 inp

1

succesiune

11ie Viorica

Osica de Sus, ( )li

(1)

2008

3 ha

1/2

succesiune

11ic Ion si Dinom Elena

1Kibriiti. Olt

d i

2009

1,25 ha

1/2

succesiune

llie Ion si Dinoiu Elena

Butimanu, Ilfov

( i)

2006

10.000 mp

1/3

comparare

11ie Viorica si Dinoiu l-lena

Cerneşti, Damboviia

(i)

2007

10.000 mp

175

comparare

llie Viorica si Dinoiu f.leria

Corncsti, Damboviia

(o

2007

5 000 mp

2/5

comparare

llie Viorica si Dinoiu lilena

Adresa sau zona

Bucureşti,

Titularul'»

cota

1979
10 mp
llie Ion si llie Viorica
'indiviza
* Categoriile indicele sunt; { ) agricol; (2) forestier, (3) intravilan; (4) luciu de apă, (5) aife categorii de
terenuri extravilane, daci se află în circuitul civil.
;2) I <i "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/solia, copilul),
iar în cazul bunurilor în ^proprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
2. C lădiri
O T A : Se vor declam inclusiv cele aliate în alte ţări.
Adresa sau zona
Uneuresli.
Bucureşti.
Voluntari. Ilfov

Categoria*

Anul
CotaSuprafaţa
dobândirii
parte

M odul de
dobândire

Titularul*’

(1)

1979

87 mp

1/2

cum pai are

llie Ion si llie Viorica

(1)

1995

38 mp

1/2

comparare

llie Ion

(2)

cca 100

1

2

iii

construcţie llie Ion

* ('alegoriile indicatcj suni (l| apartament, (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă: (4) spatii c*< nercuilc de
producţie.

2 1 l a " ritular" se m einţionea/i’i,

in c a /u l bunurilor proprii, n um e le p ro p n e la ru lu i (tm ila ru l, soţul so|iu, m p ilu l i.

iar in cazul b un urilor in eoproprietiite. cota-puric şi num ele coproprietarilor

II. Bunuri mobile
1, Autovehicule/autoturisine. tractoare. muşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse îm nall ieulării. potrivii legii

Natura

M arca

Nr. de bucăţi

A nul de fabricaţie

Modul de dobândire

Autoturism

Opel Corsa

1

2004

cumparare

i

Autoturism

Opel Aslra

1

2005

cumpărare

Autoturism

Opel Aslra P-J

1

2013

cumpărare

2.

Bunuri suli formă tic metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi fie cult, colecţii de artă şi
obiecte m ie far plute din patrim oniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
însumată d e p re sie
de eiiro
ii 11 mismsilicrfi.

NO I Â
Se vor mcn|ionii Ionic bunurile aflate in proprietate, indiferent dacă ele se află sau im pe
teritoriul li.omăuiei la momentul declaram
Descriere sui iară

Anul dobândirii

Valoarea estimată

Nit CMC Clt/ltl

III.
Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de enrn fiecare, şi Im nuri imobile înstrăinau iu
ultimele 12 luni
Natura bun ului
înstrăinat
Nu este cazul

Data
înstrăinării

—

Persoana către care s-a
înstrăinat

Form a înstrăinării

Valoarea

....

H . Active financiare
I.
C onturi şi depozite bancare, fonduri ile investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
jiicluso cârdurile de c m lil, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NO ŢA

Sc vor ileclara inclusiv cele aflate în bănci sau institulii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează
şi adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis în anul

Sold/valoare la zi

BCR

(2)

EUR

2004-2016

8.000

Băncii Transilvanul

(2)

RON
EUR
RON
FUR

2008-2016

134 000
4.00(1
107.000
3.000

EUR

2010-2016

|
Al PI IA BANK
B RD

--- -------- -

(2)

.. . --------

(2)

2009-2016

3.500

"Categoriile inificatc sunt. ( I ) cont curent sau echivalente (inclusiv and ); (2) dqxnit Im n ai mui
« bivalente;
Ci) fonduri de investiţii sau echivalenţi', inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declari; cele aferente imului fiscul anterior).
2.
Plasamente, investiţii directe şi îm p rum uturi acordate, dacă valoarea de piaţă însum ată a tuturor
acestora depăşeşte 5.001) de euro
N O 1 Â : Se voi declara inclusiv investiţiile şi participările in străinătate
Kmilcnt lit lu/societatca in care persoana este
acţionar sau nsocial/l riuTu-iar de îm prum ut

Tipul*

N um ăr de titluri/
cota de participare

Valoarea totală la zi

*Cutegonile indi.aie sunt. ( !) hârtii ile valoare de(imite (tuluri de slut, certificate ohli^u(nnii). (?)
act mm sau parii sociale in societăţi comerciale, (3) împrumuturi acordate in nume personal.
3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 dc curo pe
an:
.
. ...
! n i i este cam 1.
. . .
...................... .............................................................
N O I Ă Se vor declara inclusiv cele aflate in străinătate
V. Datorii
Debite, ipoteci, “ m antii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate iu sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, daeă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
...

NO'IĂ: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate
2

Credito r
IU R

Contractat în anul

Scadent la

Valoare

2005

2015

6 000 fiUR

' L Cadouri, « m ic ii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă d<: valoarea de piaţă, din
partea mior persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cule ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de curo*

Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
numele, adresa

1 1 Filtilar

Aii este cazul

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

1.2 So; soţie
1.3 ( 'opii

*Sv exceptează de ic declarare cadourile xi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I \iai ll-kn
II.
Venituri ale Irclarm itului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultim ul an fiscal încheia)
(potrivii art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
NOTA; Se voi dec Iu ia inclusiv veniturile provenite din străinătate

Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obicctul
generator <lc venit

Venitul anual
încasat

1).l* A P.S. (O.P.S IM.)

Expert

36. 000 Ici

Ministerul Economiei
(M I'C IY M E C R M A )

Consiliei superior

30.000 lei

ICECON

Membru comisie

•Kk) Ici

/ Venituri din salarii
1 1. l iUilur
llie Viorica
1

Sui soţie
11ic Ion

1

( iijin

2. Venituri din activităţi 'ndependenie
2.1.1 imlar

2 . 7. Soţ/solie
llie Iun

Venintri din cedarea f )!o.sin/ei bunurilor
' 1. 1liniai

3 J Soţ/soţie

4. Venituri din investiţi)
-1 1 1itular

•I

Soj

sd|ic

}
5. Venituri din pensii
5.1. Titular
llie Viorica

Casa de Pensii sector 2

24.000 lei

5.2. Sol/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
1. 1iiular

6 2. Svîi/soţie
Ilic Ion

Osica de Sus

A 1*1A

1200 k-i

Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul
generator de venii

Venitul anual
încasat

Remuneraţie membru ( A

16.000 lei

Reprezentant al statului

14.000 lei

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

7.2. Soţ/soţie

7 3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
Şantierul Naval iMangalia

llie Viorica

CN Rumânii
8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

Prezent» decim a (ic constituie act public şi răspund potrivit legii peiuilc pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării

Semnătura

07 06..2016

Viorica II II

4

