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DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnata LEMNARU GABRIELA având fiincţia de CONTABIL SEF la    CASA DE

CULTURA  A  STUDENTILOR  IASI  CNP-                                domiciliul,  Iasi,

P

cunoscând  prevederile  art.  292  din  Codul  penal  privind  falsul  în

declaratii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia  1 ) deţin următoarele:

1.  BUNURI IM0BILE
1. Terenuri
Noiă:  se vor declara inclusiv Îele aflate în alte iări

Adresa sau zona Ca.egoria* Anuldobândirii
Suprafaţa

Cotapar(e ModuL dedobandire
Titularui2

Nu este cazul

*Categ.?riile  jnd!cate  s.u_n!  (1)agric?l,   (2_)  foresiier,   (3)   intiavilan,   (4)   Iuc`iu  apă;   (5)   alte   caiegorii  de  tererrwriextrcivilc[rie,dacăseaflăîncircuiiulcivil.

2.    C]ădiri
Notă:  se vor declara imlusiv cele aflate în alte iări

Adresa sau zom              Categoria* dobAannud`iriî     Supmfafl      pca°:ae            d%:g:|Îd=                        Tituhi.ui2
Nu este cazul 111-1111-
+

111--
C:::_goriile  indicate  sunt    (1)   apartamem,   (2)   casă  de  locuit,   (3)  casă  de  vacanţă,   (4)  spaţii  comerciale/deoduclie.

11. BUNURI M0BILE
1.  Autovehicule/autoturisme,  tractoare,  maşini  agricole,  şalupe,  iahturi  şi  alte  mijloace  detransi)ortcaresuntsupuseînmatriculării,potrivit]egii

Nnturfl                                  Ma rca
Ţur;ăd,:             Aiiul de fsbricaţie                           Modul de dobândire

Autotu rism                                        Opel Astra 1                                2009                                                   cum parare

2.  Bunuri  sub  formă  de  metale  preţioase,  bijuterii,  obiecte  de  artă  şi  de cult,  colecţii  dertăşinumismatică,obiectecarefacpartedinpatrimoniulculturalnaţionalsauuniversal,aărorvaLoareînsumatădepăşeşte5.000deEuro.

o:f_:_ s: :o,r Ţen.ii?ya toaie bunurile af la!e în proprietate.  indif ;erent dacă ele  se  af lă sau nu pe ieritorjul  României iaomentuldeclarării.1



Descriere sumară Amul dobândirii Valoare estimată
Nu este cazul;

111. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3000 DE EURO FIECARE,
ŞI BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI

Nalura bunuluî Data Persoana către care s-a Forma înstrăinării Valoarea
înstrăinatNuestecazul înstrăinăl.ii Înstrăinat

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.Conturi  şi  depozite  bancare,  fonduri  de  investiţii,  forme  echivalente  de  economisire  Şi
investire, inclusiv cardurile de credit,dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte
5.000 Euro

Notă :  se vor declara inclusiv cele a
Instituţia care administrează   şi

adresa acesteia

în bănci sau din stră]nătate
Deschis
în anul Sold~aloare la zi

Nu este cazu]
*Categoriile  indicate sunţ:  (]) Cont  cureni sau echivalenie  (inclusiv
F_?r]::r:_qe .i"esti.ţi! s^au e.chival:nle, inclusiv f ;onduri private de pensii sari al;e sis;eme cu acun;i;lmiis; ;;; i;;l:r'a
cele afierer[ti anuiui fiscai anterior) .

2.Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată
a  tuturor acestora depăşeşte 5.000 de Euro

Notă :  se vor declai.a iriclusiv
Emitent titlu / societatea În care

irwes,iţiile ările în străinătate

card);  (2) Depazit banccw sau echivaleriie;  (3)

peTsoana este
ionar sau asociat / beneficiar de îm

Nu este cazul

*Categoriile  ir.dicate

Număr de titLuri / Valoarea totală la zi

sunt^ .  (])  Hâriii de valoare deţinute  (titluri de siai,
societăţi comerciale;  (3) Îrnprumuturi acordate în r"rne personal

certifiicate,  obligaţiuni),.  (2)  Acţiuni  sau pării  sociale  în

3. Alte active producătoare de venituri nete,   care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de
Euro pe an:

Notă :  se vor declcira inclusiv cele aflate în străinăiaie.

V. DATORII
Debite,  ipoteci,  garanţii  emise  în   benericiul  unui  terţ,   bunuri  achiziţionate  în  sistem

leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşete 5.000
Euro.

Notă. se vor declara iriclusiv pasivele f inanciare acumu!ate în străinătate

Contractat
în anul V@Ioare

Nu este cazul

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă
din      partea     unor     persoane,     organizaţii,     societăţii     comerciale,      regii      autonome,
companii/societăti   mţionale   sau   instituţii   publice   româneşti   sau   sti.ăine,   inclusiv   burse,
credite,  garanţii,  decontări  de cheltuieli, altele decât cele  ale angajatorului, a  căror valoare
individuală depăşeşte 500 de Euro*

CINE A REALIZAT
VENITUL

1. I  Titular

I .2  Soţ /soţie

1.3  Copii

SURSA VENITULUI
NUMELE`   ADRESA GENERATOR DE vENrr VENŢTUL  ANUAL  ÎNCASAT



Se exceptează de la declarare cadourile şi traiaţiile wuale primiie din i)artea rudelor de gradul 1 şi al lI-lea

VII. Venituri a]e declarantu]ui şi ale membri]or săi de familie, realizate în  u]timu] an fiscal
încheiat  (potrivcomp]etări]eu]tit  art.41   din   Legea   nr.57l#003   privind   Codul   fiscal,  cu   modificările  şierioare).

Notă : se vor declara iyiclusiv veniiurile provenite din străinătaie

CŢNE A REALIZATVENITUL SURSA VENTŢULUI:Nl"ELE,ADRESA SERVICIUL PRESTAT/OBIECTULGENERATORDEVENIT
VENITUL ANUAL INCASAT 01.01.2014-31.12..2014

. Venitui din salarii

.1  Tltular
mnaru Gabriela Print        MulticolorSRL Director economic 30.530 lei

emnaru Gabrie la PFA            LemnaruGabriela Expert contabi l
33.1001ei

.2  Soţ /soţie•3Copii Nu este cazul

Nu Cstc cszul

. Venituri din activităţi independente

. 1  Tltular.2Soţ/soţie Nu este cml

Nu cste cml

. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

.1   TltularCINEAREA

SURSA VENIllJLUT   NUME,ADRESĂLIZAŢVENJTUL SERVICIUL PRESTAl`/OBIECTULGENERATORDEVENIŢ
VENITUL ANUAL nvcASAT

.2  Soţ /soţie,etc.

Nu este cazul
Nu este cml

. Venituri din investiţii

. 1  Tltular Nu este cazul

4 •2  Soţ /soţ,e Nu esie cm[

5 Venitur] din pensii
5 1  Tltular

5 2 Soţ /soţle Nu este cazul

6 Venituri din activităţi agricole
6 '  Tltular Nu este cazul

2 Soţ /soţie6

7 Venitun dm premii şi din Tocuri de noroc

3




