Klft. C/ 0* .d3>.2c/£
ANEXA Nr. 1
PRIMĂRIA SECTOR 3
D EC LA R A ŢIE DE AVERE
S u b sem natul/S u bsem nata,
D um itrescu I D aniela _______________________ , având funcţia de
Inspector Principal __________ la PRIM A R IA S E C T O R 3____ Cal D udesti Nr.191 B ucureşti S ector
3
_______________ C N P__________________________ _ _
dom iciliul
_______ Bucureşti
________________________
s e cto rl
cunoscând p revederile art. 292 din Codul penal
privind falsul în declaraţii declar pe propria răspundere că îm p re u n ă cu fa m ilia 1) deţin urm ătoarele:
I.B u n u ri im obile
l.Tte renuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

* C ategoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii
de terenuri extravilane, dacă se află în circu itul civil.
2 .Clădiri
NOTĂ:
Se v or declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
—

■..........
Adresa sau zona

Bucureşti

Categoria*

Anul
dobândirii
-7009

-1

Suprafaţa
-6 Om

Cota-parte

Modul de
dobândire
-Succesiune

Titularul21

Turcu et Anisoara 10/16
-Dumitrescu Daniela -3/1*

C ategoriile indicate sunt: (1) apartam ent; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii
com erciale/de producţie.
)Prin fam ilie se înţelege s o ţu l/so ţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
2)La "Titular" se m enţion ează, în cazul b un u rilor proprii, num ele pro p rietarului (titularul, soţul/soţia,
copilul), iar în cazul b u n u rilor în coproprietate, cota-parte şi num ele coproprietarilor.
II.B u n u ri mobile
1.A u tov eh icu le/au totu rism e, tractoare, m aşini agricole, şalupe, iahturi şi alte m ijloace de tran sp ort care
sunt supuse înm atricu lării, potrivit legii
Marca

Natura
—

■-

Nr. de bucăţi

A-iu: de fabricaţie

Modul dc dobândire

-----

- 2 . Bunuri sub form ă de m etale preţioase, bijuterii, ob iecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
num ism atică, obiecte care fac parte din patrim oniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
însum ată depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:

Se v or m enţiona toate bunurile aflate în proprietate, ind iferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul
Rom âniei ia m om entul declarării.
Dcscricre sumară
.....

' " .......
"
...........................

Vaioarea estimată

Anul dobândirii
"

--

1
1

III.B u n u ri m obile, a căror v alo are d epăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri im obile înstrăin ate în
ultim ele 12 luni
Natura bunului înstrăinat

Data înstrăinării
-

Persoana către care s-a
înstrăinat
„

For-^a înst'ăinăr

Valoarea
-

IV .A ctiv e financiare
1.C onturi şi dep ozite bancare, fon du ri de investiţii, form e echiv ale n te de econ om isire şi investire,
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însum ată a tu tu ro r acesto ra d ep ăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii fin an ciare din străinătate.

Tipul*

Instituţia caro administrează şi adresa acesteia

--

Deschis în
anul

Valuta

--

--

Scid/valoare a zi

--

Categoriile indicate sunt: (1) cont curen t sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sistem e
cu acum ulare (se v or declara cele aferen te anului fiscal anterior).
2 . Plasam ente, investiţii directe şi îm pru m u tu ri acordate, dacă valo area de piaţă însum ată a tuturor
acestora d epăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se v or declara inclusiv in v estiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/sccicratea în care persoana este
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut

Tipul’

Nr. de titluri / Ccta de
participare

Valoarea tetală la zi

Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare d eţinu te (titluri de stat, certifica te, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţi com erciale; (3) îm p ru m u tu ri aco rd a te în num e personal.
3 .A lte active p rod ucătoare de venituri nete, care însu m ate d ep ăşesc echivalentu l a 5.000 de euro pe
an:
NOTĂ:
Se v or declara inclusiv cele aflate în străinătate.
V .D atorii
Debite, ipoteci, garanţii em ise în beneficiul unui terţ, bunuri a ch iziţio n a te în sistem leasing şi alte
asem enea bunuri, dacă valoarea în su m ată a tu turor acestora d ep ăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se v or declara inclusiv pasivele fin a n cia re acum ulate în străinătate.
Creditor

Contractat în anul

Scadent la

Valoare

V I .C adouri, servicii sau av an taje prim ite gratuit sau subv en ţion ate faţă de valoarea de piaţă din partea
u nor persoane, org anizaţii, societăţi com erciale, regii autonom e, com p an ii/societă ţi naţionale sau
instituţii publice rom âneşti bau străine, inclusiv burse, credite, g aranţii, d econtări de cheltuieli, altele
d ecât cele ale an gajatoru lu i, a căror v aloare individuală d ep ăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele, adres3

Serv' ciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul arual încasat

—

--

--

-

--

-

-

1.1. Titular
1.... ...... .

'

"

1.2. So;/soţie
1.3. Copii
--

' Se exceptează de la d ecla rare ca d o u rile şi trataţiile uzuale prim ite din partea rudelor de gradul I şi al
II-lea.
VII.V en ituri ale d eclaran tulu i şi ale m em brilor săi de fam ilie, realizate în ultim ul an fiscal în ch e iat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 5 7 1 / 2 0 0 3 privind Codul f is c a l, cu m odificările şi com pletările
ulterioare)
NOTA:
Se vor declara inclusiv v en itu rile p ro venite din străinătate.

Cine a rea zat venitul

Sursa venitului: numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular
Dunrrrescu Daniela

Sectorul 3 Al Mun.Bucureşti

Inspector

ib.7bb ROD

S.C. Metrurex S.A.

M.C. I

35.174 Ron

1.2. Soţ/soţie
Durrutrescu T beriu-Octavian
1.3. Ccpii
2. Veri tur din activităţi independente
2.1. Titular

—

—

?.?. Soţ/soţie
-3. Venituri din cedarea folosinţei nuntirilor
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

-----------

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

- --- 1-------

6 . 1. ritula|----—

----

--

-

-

6.2. Soţ/soţie

!

1

--

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular
|

---

7.2. Sut/soţle
7.3. Copii

|

--

!8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
--

--

8.2. Soţ/soţie
-8.3. Copii

—

--

...

~

--

Prezenta declaraţie constituie a ct public şi răspund
caracterul incom plet al d a te lo r m enţionate.
Data com pletării
'0
Sem nătura

potrivit

legii

--

penale

pentru

inexactitatea

sau

