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DECLARAŢIE DEAVERE           ':`;"   'o8`   Y'.'  oŢ ŢN.i,';;...*..,

LEMNARU GABRIELA
Subsem
deC

atul/Subsemnata,
NTABIL SEF

având funcţia
la    CASA DE CULTURA A STUDENTILOR IASI               ,

CNP !                                                       , domiciliul     IASI,

cunoscâ d prevederile art. 292 din Codul pena] privind fa]su] în dec]araţii, declar pe proprie răspundere
că Împr ună cu familia]) deţin următoare]e:

*l)P n familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

1.1. unuri imobi]eel.enuri

N TĂ:
Se or declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
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*  Cate oriile indicate sunt:  (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de tereni
extravil e, dacă se află în circuitul civil.

*2)L "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilu

iar în caz 1 bunuilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. lădiri

N TĂ:
Se or declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
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*  Cateproducţie*2)La oriile  indicate  sunt:  (1)  apartament;  (2)  casă  de  locuit;  (3)  casă  de  vacanţă;  (4)  spaţii  comerciale/d€

'Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),

iar în caz 1 bunuilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

11. unuri mobile
1. utovehicule/autoturisme, tmctoare,  maşini agricole, şa]upe.  iahturi  şi alte  mijloace de transpop

care sun supuse înmatriculării, potrivit legii
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AUT TURISM OPEL ASTRA 1 2009 CUMPARARE

2. Bunuri  sub  formă  de  metale  preţioase,  bijuterii,  obiecte  de  artă  şi  de  cult,  colecţii  de  artă  ş
numism tică,  obiecte  care  fac  parte  din  patrimoniu]  cultural  naţiona]  sau  universal,  a  căror  valoar
însumatNSlamome depăşeşte 5.000 de euro

OTĂ:
vor menţiona toate bunuile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul Românii

tul declarării.
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111. Bunuri  mobile,  a  căror valoare depăşeşte 3.000 de euro  riecare, şi bunuri  imobile înstrăinate
u]timele 2 luni----------
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IV.1. Activerinanciare

onturi  şi  depozite  bancare,  fonduri  de  investiţii,  forme  echivalente  de  economisire  şi  investir(
inclusiv ardurile de credit, dacă valoarea ^msumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 d€ euro

N TĂ:
Se or declara inclusiv cele aflate în bănci sau 1nstituţii financiare din străinătate.

ING8 K DEPOZIT EURO 2019 10000

*echivale 'ategoriile  indicate  sunt:   (1)   cont  curent  sau  echivalente   (inclusiv  card);   (2)   depozit  bancar  sa

te;       (3)  f;onduri  de  i"estiţii  sau  echivalente,  inclusiv f;onduri  private  de  pensii  sau  al(e  sisteme  c
acumula e (se vor declara cele af ierenţe anului f iscal anţerior).

2. Plasamente, Învestiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tutur{
acestoraNS depăşeşte 5.000 de euro

OTĂ:
vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

•;

*acţiunis ategoriile  indicate  sunt:   (1 )   hârtii  de  valoare  deţinute  (titluri  de  stat,  certificate,  obligaţiuni);   i
u părţi sociale în societăţi comerciale ;  (3) împrumuturi acordate în nume personal.3



an:
. A]te active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentu] a 5.000 de euro

NO TĂ:
SeV or declara inclusiv cele aflate în străinătate.Datorii

D bite,  ipoteci,  garanţiiemise  în  beneficiu]  unui  terţ,  bunuri  achiziţiomte  în  sistem  leasing  şi  a
aseme a bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

N TĂ:
S vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.
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V .  Cadouri,  servicii  sau  avantaje  primite gratuit sau  subvenţionate  faţă  de  valoarea  de  piaţă,  d
partea nor  persoane,  organizaţii'  societăţi  comercia[e,  re8ii  autonome,  companii/societăţi  naţiona]e  si
insti'u Î publice româneşti sau străine, inc]usiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele dec
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

1 . 1 . Titular

1.2.  Soţ/soţie

1.3.  Copii

*S exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale prirytite din partea rudelor de gradMI 1 şi al 11-14
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VI(potrivit .  Venituri  ale  dec]arantului şi  a]e  membrilor săi  de fami]ie,  realizate în ultimul an  fisca] încheigart.41dinLegeanr.571/2003privindCodulfiscal,cumodificărileşicompletări[eulterioare)

N TĂ:ordeclara inclusiv venituile provenite din străinătate.
Se

r      ,or    #        **.`     T`tcQ«    Ş`.Ţ,~(   n   -»            ,qi   `    (ffăî{    %.      ş   `3%     ~.    J       #"\&ţâş%g*{"b    #j^      }%.`Xw      y<~măti      yJ`'    WA:.mhF&7,G*J}~îîS     `Â`€'     h(!j!(     'ih``.`'r&#^făfflg``#`,,,    ă•___ -ŢŢŢ

1 . 1 .  Tit

ăz        I`W`      `     .        'lar Ţ            Ţr.Ţ      ,ŢŢ              Ţ     Ţ                 Ţ

LEMN RU GABRIELA CCS IASI CONTABIL SEF 40193

LEh" RU GABRIELA ASOCIATIA OM BUN MANAGER FNANCIAR 6728

1.2.  So oţie

1.3.  Co 11
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2.1. Tit ar

2.2. So soţie
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3.1. Tit ar

3.2. So soţie
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4. 1 . Tit lar

LEW U GABRIELA
LEh"ARU COSRLNT EXPERT DIVIDENDE 40468

4.2.  So soţie

LE" RU VIOREL C-TIN
CENTRIT ICT SERVICESsRL DIVIDENDE 2719

Ţ
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5. l . Ti 1ar

5.2.  So §Oţie
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6.1 . Ti lar
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6.2.  So oţie
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7.1.  Ti

7.2. So oţie

7.3. Con 1
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8.1. Tit ar

8.2. So oţie

8.3. Co 1

Pr enta  declaraţie  constituie  act  public  şi  răspund  potrivit  legii  penale  pentru  inexactitatea  sa
caracter 1 incomplet a] datelor menţionate.

Data comp]etării                                                                          Sempătur?
-g!.l.ffi....ffi.#.........                     6


