Subsemnata! F E O D O R Vasile M A RIA N , având funcţia de Ş e f Birou prevenirea fraudelor si
faptelor cauzatoare de prejudici la IJ.M. 02611 Bucureşti, CNP
cu domiciliul în
Murfatlar,
judeţul Constanţa, cunoscând
prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună
cu fam ilia1 deţin următoarele:
* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora,
L B u n u r i ioioibsSe
1. T e r e n u r i
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte tari.
;Aci rCSSi sa W:ZOOSt:;;;:; :.;A G a f e g o r i a ’-M
Mmfatlar,
judeţul CONSTANŢA

5*
(plantaţie vie)

'dobândire:^.':-:
2014

400 mp

1/2
j/2

Act de vânzare
cumpărare

iifciiiiarii îM i-.v
FEODOR Marian
FEODOR
Victoria - Violeta

*
C ategoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul civil.
*2) La "Titular" se m enţionează, în cazul bunurilor proprii, n um ele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi n um ele coproprietarilor.
2. Clădirii
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

V'.v:Ac!re§ ă:sau; zei it ă£i;:f

tia ia

Modul'de::.:-..
;^ydobâiidirey::

*
C ategoriile indicate sunt: (1) apartam ent; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii com erciale/d
producţie.
*2) La "Titular" se m enţionează, în cazul bunurilor proprii, num ele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi num ele coproprietarilor.

II. Bomiuii mobile
1.
Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de tran sp o rt
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
N atu ra

M a rc a

Nr. de bucăţi

Anul de fabricaţie

Modul de dobândim*

Autoturism

Suzuki Sx4 SCros

1

2018

Cumpărare
(FEODOR Victoria-Violeta)

............... -

2.
Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă
numism atică, obiecte care fac parte din patrim oniul cultural naţional sau universal, a c ă ro r valoare
însum ată depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriu! României
la momentul declarării.

III.
B unuri mobile, a c ă ro r valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi b unu ri imobile înstrăinate în
ultimele 12 luni
N a tu ra bunului
înstrăinării
înstrăinat
Apartament în Murfatlar
08.07.2019
judeţul CONSTANŢA
Casă de locuit în
Ciucurova, judeţul
22.07.2019
TULCEA (moştenire de
ia defunctul FEODOR
Vasile)
Apartament în
28.02.2020
BUCUREŞTI

Persoana către care s-a
în stră in at
R ADU Georgian

înstrăinării
Act de vânzare
cumpărare

V:Vai10

^ ^ 'a-U^;

192.500 lei

LEONTE Valentin şi
LEONTE Elisabeta

Act de vânzare
cumpărare

85.000 lei

ONOFRAŞ Violeta-Oana

Act de vânzare
cumpărare

305.091 lei
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IV. Active fi cia o c ia re

1.
C onturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cârd urile 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.
Instituţia xareâdrm m streazăo:
şi adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis îp m m i

Sold/valoare Ia zi

RAIFFEJSEN BANK

1

lei

2020

366.000 lei

'"Categoriile indicate sunt: ( î) c o n t curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acu mul are (se vor declara cele aferente anului fisca l anterior).

2.
Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de poată însum ată a tuturo
acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
E m itent titlu/societatea în care persoana este
acţionar sau asociat/beneficiar de îm p r u m u t

Tipul*

S.C. HELOLIMP S.R.L. BUCUREŞTI

3

Nuiifm dr titluri/
cota d fi u'ti'cipare
Avans achiziţie
imobil

V aloarea totală la zi
285.000 lei

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însum ate depăşesc echivalentul a 5*000 de curo pe
an:

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, g arae ţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea în sum ată a tu tu r o r acestora depăşeşte 5.000 de eiiro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

VL C adouri, servicii sau avantaje prim ite g ratu it sau subvenţionate faţă de valoarea de poată, clin
partea ono r persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regoi autonome, companii/societăţi naţionale sau
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a c ă ro r valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

"Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale prim ite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea.
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VIL Venituri-ale declarantului şi ale m em brilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal închciat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
NOTĂ;
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
Sursa venitului:
Serviciul prestat/ObiectiiI . ..Venitul anual
Cme a realizat, venitul
numele, adresa
generator de ycH.it
încasat
1. Venii uri din salarii
1.1. Titular FEODOR Marian

1.2. Soţ/soţie
FEODOR Victoria -Violeta

U.M. 02611 Bucureşti

Cadru militar/drepturi
salariale-angajat M.Ap.'N

99.752 Iei

Direcţia pentru Agricultură a
Municipiului Bucureşti/Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Consi 1ier superior/drepturi
salariale

49.766 lei

1.3. Copii
2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular
2.2. Soţ/soţie
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular
3.2. Soţ/soţie
4. Venituri din investiţii
4.1. Titular
4.2. Soţ/soţie
5. Venituri din pensii
5.1. Titular
5.2. Soţ/soţie
6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular
6.2. Sol/soţie

Cine a realiza t ;V 6 h i f u i ^ '^ v

;

IMiîi ro d'jx

; Serviciiil- prestât/olîiectiîl:; : Yenitoi a ansa 1
: ^;v;:'gen e r a to r ;c!e .'veri
îsieas^ţ; v

7. Venituri din prem ii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Sot/sotie
?
y

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
U.M. 02544 Bucureşti

c-valoare drepturi de hrană

12.472 lei

U.M. 02411 Bucureşti

c-valoare drepturi de
echipament

3.225 lei

Alocaţie
de stat
*

1.800 lei

8.1. Titular

8.2. Sot/sotie
y
3

8.3. Copii

Prezente declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea s‘a u
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
0sT.O6.2O2O

'I

sT^i.

ATIE DE INTERESE

Subsem natul F E O D O R V asile M A R IA N , având funcţia de Ş e f Birou prevenirea fraudelor si faptelor
cauzatoare de prejudici la U.M. 02611 Bucureşti, C N P
cu domiciliul în M urfatlar,
ju d eţu l C onstanţa, cunoscând prevederile art. 326 din Codul
penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că îm preună cu fa m ilia 1 deţin urm ătoarele:
■■■ *

i^vAsociăiysM^cpâiâry^^^
i iii te'

e<g'oirii ibm i

instifuţii;;'dQ::criâdit^ grupuri le:

u'iij/ t-l'iiie ihtiij'i" u=' îriy-asoc

:i'fii n dl iaiî r sd~uv a

Unitatea
- denum irea şi adresa f 1

ii

i z â ţ i I'-' ia

u ye'rii'ăi m je'iii ii i e : "yi ■■^

N r. de părţi
sociale sau
de acţiuni

C alitatea detinută

V aloarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

> » > < > >
;-ş~ Z Z .

a s ® ® * ® * 1"
TK?J■■ zrnm T T .r? y.‘K l-l-TlTvj I

: C alifete a y d e: memIyi'u^îtţv'oi^airteI^<l€^epm|i)^ej^

regiilor: au ^'ii
îefc^'m gia:iaiiloi^sţ^|^^ţî jc ^
economic^;.:^Se::asocmtB0l<rtri:
Unitatea
denum irea şi adresa —

!

S

!

i

i

S

i

i

l

S

5.1 Beneficiarul de contract: numele,
prenumele/deniflninsa şi adusa

i

l

S

^

^

S

Institutia
contractantă:
denumirea şi
adiesa

’iaie^^iru
Calitatea detinută

i

!

i

S

S

Procedura prin
cane a fost
înoedintat
contractul
5

1

I

I

^

Tipul
contractului

S

iioirv
'y: ^

V aloarea benefîciilo

!

î c u

c a p i t a I

Data
încheierii
contractului

d £

stat “ “

Durata
contractului

u , , d e

Valoarea
totală a
contractului

Titular...................

So1/sotie...................

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

Rude de gradul I' *ale titulaailu i

s

Societăti>comerciale/ Persoană fizică
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete
individuale, cabinete asociate, societăţi
civile profesionale sau societăţi civile
profesionale cu răspundere limitată care
desfăşoară profesia de avocaf/ Organizaţii
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţi i2)

—

~

5

—

i<
sA

(rj

•-w~e-- --V|•*-«/w
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]) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denum irea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. N u se declară contractele
societăţilor com erciale pe acţiuni la care declarantul îm preună eu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de m odul de dobândire a acţiunilor.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate»

Data completării
.06.2020
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