DECLARAŢI DE AVERE
Suinem natul.
0FFENH1RG M.A. IULIAN
de
ADMINISTRATOR SPECIAL, ia
SN MANGALIA SA
...... '
domiciliu!: g
BUCUREŞTI
cunoscând prevederile art. 292 din Codut pena! privind falsuf in deciaraţii, deciar pe proprie
răspundere că împreună cu familia" deţin următoareie:
i) Prin fam ii ic se înţetege soţutfsoţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora
L Bunuri imobile
! Terenuri
NOTĂ:

Se vor deciara inctusiv cete aflate în afte ţâri

jud. Hunedoara

Medul de
dobândire

Titularul"

concestune

Ofienberg lufian
Ofienberg Maria

* Catcgoriiie indicate sunt: (f) agricof: (2) forestier: (3) intravifan; (4) fuciu de apă: (5) afte categorii de
terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civif.
*2) f a ' l ituiar" se menţionează. în căzut bunuritor proprii, numete proprictarafui (tituiaruf soţuf/soţia.
copiluf). iar în căzut bunurilor în coproprietate, cota-partc şi numete coproprietariior.
2. Clădiri
NOTA.
Se vor declara inefustv cete aftate în atte ţări

Modul de
dobâB dire§

; * :*"-\ -Titularul

concesiune

Oftenberg Iulian
Ofienberg Maria

vânzarecumpărare

Ofienberg tulian
Ofienberg Maria

* Categoriite indicate sunt: ţl) apartament; (2) casă de tocuif: (3) casă de vacanţă: (4) spaţii conterctaleîde
*2) Ta *'Titutar" se menţionează, în căzut bunuritor proprii, numete proprietarutui (titutaru!. soţut/soţta.
)pitui). tar tn căzut bunuritor în coproprietate. cota-parte şt numete coproprietaritor.

!!. Bunuri mobitc
1. Autovehicute/autoturisnte, tractoare, maşini agricoie. şaiupe
transport care sunt supuse mmatricuiării, potrivit tegii
Matca
Autoturism

SAAB 9-3

Autoturism

PEUGEOI 30!
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2. Bunuri sub formă dc metaie preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cub. cotecpi de artă

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniu) cuitura! nationa) sau uuis^^a). a căror ^
însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOTA:
Se vor menţiona toate bunurite aflate în proprietate, indiferent dacă e!c
României ¡amomentu) dcc!arării.
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1H. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi hunun im^dufe instrăiaat
!n uftimeie 12 luni
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IV. Active financiare
I. Conturi şi depoxite bancare, fonduri dc investiţii, forme echivalate de economisire si iovestir
inctusiv carduritc de credit, dacă vatdarea însumată a tuturor acestora depăşeşte &$8$ dc curo

Şc vor dedara indusiv cete af!atc în bănci sau instituţii financiare din strâmătatc.
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2. Ptasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, (tacă vatoarea de piaţă însumate a
tu tu ro r acestora depăşeşte S.(HM) de curo
!
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Se vor dcciara inctusiv mvestiţitie şi pantcipgriie itt străinătate.
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3. ,\!tc active prodocătoarc tte venit))!) tute, care ¡«sumate deţ'ăşcsc ceht'.dtm u! '
eurtt pe an:
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NOTĂ:
Se vot* dedata itictusiv eeie aflate in străinătate
V. Datorit
Debite, ipoteci, garanţii cotise !tt benetlcin) nnni terţ. bttnnri aebi/iţiou.tte in ststem teasmg şr atte
asemenea bunori. dacă vafoarca însontată a tuturor acestora (tepăşeşte 5.000 de curo
NOTĂ:
Se vor dectara inetusiv pasivefe financiare aeumntate tn străittătate.

Contractat tn attu!

Scadent ia ^

BRD Petroşani

20i4
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2SS00 curo

BRD Bucureşti
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Creditor
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V!. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţa de \:d«arţa de ţnaţă. dot
partea unor persoane, organizaţii, sw ietăţt conterciate. regii autonome, emttpanit .oei.tăţi naţie« d,
sau instituţii pubtice româneşti sau străine, inetusiv burse, credite, garanţii, decontări dc vtniotn
aiteie decât cete aie angajatoruiui. a câror vatoare tndis idnată depăşeşte Sdb de curo*
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VH. Venituri ale declarantului şi aie membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal
încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind €odu! fiscal, cu modiHcărilc şi completările
ulterioare)
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NOTĂ:
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Se vor declară inclusiv veniturile provenite din străinătate.
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numele, sdres$.

LL Ttţular
OFFENBERGM.A. IULIAN

$. CONVERSMIN S.A.
Mendeleev nr. 36-^38 Bucureşti

Şef serviciu/
salariu

8978 let

OFFENBERG M.A. IULIAN

MINISTERUL ECONOMIE!
Calea Victoriei nr. 152, sect. 1

Consilier
ministru/salariu

42530 léi

A.N.R.S.F.S. Bucureşti
Bd. Libertăţii, nr. 12A

Director
econotnic/salariu

12. Soţ/soţie
OFFENBERG1 MARIA
NELtlŢĂ
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6.2. Soţ/'soţic
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S e n ic iu i
prcstat/obiectui
g en erato r de venit

Sursa vcnituiui:
Nume, adresa

C ine a reaHzat venitu!
7. Fenr/t/r;
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7.2. Soţ/soţie
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7.3. Copii
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8.!.T itu)ar
Depogaz Pioieşti
Ghe. Gr. Cantacuzino nr ] 84
SNAM Bucureşti
Scariatescu nr ) $
SN Mangatia
Portuiut nr )

OFFENBERG M.A. HJLi.AN
OFFENBERG M.A. tULiAN
OFFENBERG M.A. [ULiAN

Administrator/
indemnizaţie
Administrator/
indemnizaţie
Adtninistrator/
indemnizaţie
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8.2. Soţ/soţie
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8.3 Copii
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P rezenta deciaraţie constituie act pubiic şi răspund potrivit iegii penaie pentru in e\aetitatea sau
caracteru i incom piet a! dateior m enţionate.

