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DECLARATIE DE AVERE

Subsemnatul/Subt;em nat 2.
de Consilier General

POD.AR F. \1 ARI AN - \-ASILE
la

, având funcția
('orrsiliul (;eneral al \luniciniului Bucur

BL'('LRE ȘTI, domiciliul

cunoscând prevederile art. 320 din Codul penal privind falsul în declarații. declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia 1: cit'țin urnrătuarele:

#1) Prin familie se înțelege ,clțul stlția și ctlpiii an ai. i În inI reținerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusi \ __-1 J 11 1:, ,c Î:1 11llc 1:11-i.

Categoria*
Anul

dobândirii
Cota

F Suprafata lalte

# Categoriile indicate bUIlt: 1 1 \ agricol: (11 li-p!c>Ii,Ț: 13 J intra\ ilan: (+) luciu de apă: ( 5) alte categorii de terenuri
extravilane. dacă se află 11 '_ 1l-;_ , 1,il.! ci ', 11.

+2) La "Titular" se men lion,-a/ă. în ca/ul bunurilll;- }lroprii. nunlclc proprietarului (titularul. stlțul soția, copilul).
iar în cazul bunurilor în c,1111-. .11,':ct 1,tc, coLa-pa :1,- ) ! iI L.IliCI,' c' jl!-c->lrlict lu-ilor.

2. Clădiri

NOTĂ :
Se vor declara inclusi . _- _': .' _.!1:1.- : îl LIlIE IIl:"

Nlodul de
dobândire Titularul2>



# Categoriile indicate sunt: { 1 ) 3pallament i (2) casă de locuit: (3) casă de \acanță; (4) spații comerciale/de
producție.

#2) La "Titular'’ se menționează. în cazul bunulilol proprii. nunlele proprietarului (titularul. soțul/soția. copilul).
iar în cazul bunurilor în coIȚoprietate. cota-pane și numele cop;oprietariîor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, mașini agricole, șalupe, iahturi și alte mijloace de transport

care sunt supuse înmatriculă riî. potri\ it legii

Nlarca

VOLKSWAGEN
Nr. de bucăți I Anul de fabricație I\Iodul de dobândire

AUTOVEHICUL 2007 c. v/c

2. Bunuri sub formă de metale prețioase, bijuterii, obiecte de artă și de cult, colecții de artă și
numismatică, obiecte cal-e f2'c parte din patrimoniul cultural național sau universal, a căror valoare
însumată depășește 5.000 dc euro

NOTĂ:
Se vor menȚiona toate bunurile aflate În Drol)lietate. indit'erent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României

la momentul declarării.

Anul dobândirii Valoarea estimată

III. Bunuri mobile, a căror \aloare depășește 3.000 de euro fiecare, și bunuri inrobile înstrăinate în
ultimele 12 luni

Natura bunul
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a
înstrăinat

Forma
înstrăinării

\’aloarea



IV. Active financiare

1. Conturi și depozite bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau i11stituții fInanciare din străinătate.

re ad listrează
acesteia Tipul'’ Valuta 1 Deschis în anul Sold/valoare la zi

+Categoriile indicate SItil{ : ( 1 ) cont ctllclii sal! cchiȚuiclltc (înclrtsi\’ card); ( 2 ) depo:it bcllrcclr sali
echivalente; (3) .fondtlyi dc ijI.vesTi 1:i stii! cclliȚtllclltc i}lcirlsir ]-c)lldtui pri\’cIIc de pensii :.;cIti alte sisteme cit
acumulare (se vor declara :_',' lu a.{'c:'c}IIC an1,lIIti Îisc'_!! kllllcrit>rJ

2. Plasamente, investiții directe și împrumuturi acoraate, dacă valoarea de piață însumată a tuturor
acestora depășește 5.00( b .1 : c'u lu

NOTĂ :
Se vor declara inclusi\ Îil',c,Li;lilo și ptltic;!ră!i ic În st,ăir,ăiatc.

Tipul*
Număr de titluri/

cota de participare
Valoarea totală la zi

+Categoriile indicate st1111: ri 1 hdI-tii LiC volt)a 1-c tIc{illllîc (litltlri de stat, ccrti.{lcutc. c)hligalirtni): ( 2 j
acțiuni sau părți sociale i}1 s(icicIăl.i ct>nICI-ciuleI 1 3 1 int 11, 11111111111-i ticorc late În nunle pcrsonat.
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depășesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an :

NOTĂ:
Se vor declara inclusi*,- cele atlate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanții emise în beneficiul unui terț, bunuri achiziționate în sistem leasing și alte

asemenea bunuri, dacă valoarea în sunrată a tutu l-ar acestol'a depășește 5.000 de euro

NOTĂ :
Se vor declara inclusi\ pasi\ete tlnanciare aculnL! laIC În SI]ăi11ătate.

Creditcll

CEC BAX X

BANCA TRANSII _’\. ’ AN : Â

Contractat în anul

2018

2017

Scadent la

2023

2092

Valoare

30.932 RON

9.505 RON

VI. Cadouri, servicii sau a\antaje primite gratuit sau subvenționate față de valoarea de piață, din
partea unor persoane, organizații, societăti comerciale. regii autonome. cornpanii/societăți naționale sau
instituții publice românești sau străine, inclllsiv burse, credite, garanții, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror \aloarc individuali depășește 500 de euro+

Cine a rt venitul

1.1. Titular

Sursa venitului
numele. adresa

Serviciul prestat’ObiceIul
generator de venit

\enit81 anual
încasat

1.2. Soț/soție

1.3. Cop

#Se exceptează de 19 acclcl;'ulc ttltt(,111-tic \i îlutclțiiic t!:ttcllc i)rinlitc din partea rltcie!( ir de grudrll ! și al Ii-lea.
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VII. Venituri ale deciarantului și ale menrbriior săi de familie, realizate în ultimul an fIscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legua nr. 571/2f103 privind Codul tlscal, cu modifIcările și completările ulterioare)

NOTĂ :
Se vor declara inclusiv v,*nitarllc })lnve11ilc di11 slrăi11ălatc.

Sursa venitului :

numele. adresa
e R

!enerator de venit 1 încasat
1. Venituri din salarii

1.1. Titular
PMB – CGX,'IB

; ucLlrest i

PODAR MARIAN - VAS il F B-dul Regjna E
sector 5. 1

;aIIcIa. nr. 47, INDEMN IZAI' IE 12. 1 70 RON

1.2. Soț/soție

1.3. Copii

2 . Venituri din activități :lld eFe}td,'}tic
2.1. Titular

2.2. Soț/soție

3 . Venituri din cedarea Îk)1<3st iljci },lt11u!'i lor

3.1. Titular

3.2. Soț/soție

4 . Venituri din investiții
4.1. Titular

5 . Venituri din pensii

5.1. Titular ___

5.2. Soț/soție

6. Venituri din activități =;gii ct,il
6.1. Titular

6.2. Soț/soție
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Cine It veil :..:
Sursa venitului:
Nume. adresa

Serviciul prestat/obiectul ; \’enitul anual
!enerator de venit 1 încasat

7. Venituri din pre.,mii și , 1:.
7. 1 . Titular -----.

.iocIt Fi de 11 oral

7.2. Soț/soție

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8. 1 . Titular

8.2. Soț/soție

8.3. Copii

Prezenta declarație constituie act public și răspund potrivit legii penale pentru ine\actitatea sau
caracterul incomplet al d' riot lil' nlc'r{iul late-

Data conr ploIi, 1-ii

-aeG-%92/..


