DECLARA ŢIE DE AVERE

Subsemnatul
ŞEF SERVICIU PUBLICITATE
IMOBILIARĂ (DETAŞAT DE LA
A.N.C.PJ.)

de

CNP

----

Romeo SCARLAT

la

, având funcţia

OFICIUL DE CADASTRU
IMOBILIARĂ GALATI
Municipiul Galaţi,

ŞI PUBLICITATE

ti

, domiciliul

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere
împreună cu familial) deţin următoarele:

că

1. Bunuri imobile

'Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apB;(5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac! se aflli in circuitul civil.

2. Clădiri
NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate În alte Jări.
'G

.5 .--Ăiiul.

S

f.Goti':~oaiil:"d~

at~orta; ~Îiâiiair:iil
d:p'ra al:

Municipiul Galaţi,

,.

I

art~.doJ;âiidi~

(1)

2006

51,77 m.p.

100%

(1)

2011

51 m.p.

100%

Municipiul Galaţi,

Contract de.

I~'.iil'

HIt aru

1.

Romeo SCARLA T

vânzare.cumpărare

Contract de
vânzare-cumpa.rare

Romeo SCARLAT

'Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casBde locuit; (3) casBde vacanlă; (4) spaţii comerciale/de producţie.
Il Prinjami/ie se inţelege solul/soţia şi copiii aflaţi in lntretinerea acestora.
La" Titular" 5e mentioneaza, În <:azul bunurilor proprii, numele proprietarului
nume~ coproprictarilor.
2)

şÎ

(titularul, SOlul/soţia, copilul),

iar in cazul bunurilor in coproprietatc.

cota-parte

,

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii
--

".--

0_

Natura

Nr. de bucăţi -Anul de fabricaţie

Marca

--

~

----.,

--

-----

---

Modul de Iţobândire

"

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
Însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate,
României la momentul declarării_

.

o

.~ •• A'

.Qescriere sUD1)lră

,-

:

indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul
'J"

Anul dobândirii

---

"o

.

1;1.,.

.

-Valoarea estiinată
o

-----

~

------

--------

-

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile Înstrăinate În
ultimele 12 luni
-i_

NatUrabuDuluI -înstrăinat

'"'

-

Data
mstrăinării

Persoana către care s-a
Înstrăinat

Fo-rina
înstrăinării

Valoarea
-

-

----- 2

-

IV. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea insumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate În bănci sau instituţii financiare din străinătate.
--InsIi~care;itdiiiiniStriiZă-l~
iailresafacesteia

Solillviiloare la ZI

~p~

.Categoriile indicate sunt: (J) cont 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 acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal
anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi
tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

acordate, dacă valoarea de piaţă Însumată a

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările În străinătate.
EiiÎitlmnitlU/SQJ:ietiteaîn care persoana es-ti
ac .onar,sau asocia eneficlar. e<Îm rumut

*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

3. Alte active producătoare

de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro

pe an;

......................................................................................................
•••

0.0

•••••••••••••••

0.0

••••••

0.0

0.0

••••••••••••

0.0

0.0.0.0'.'

••

0.0

••••••••

0.0

•••••••••••••••••••••••••••••••

.

"
0.0

0.0

••••••••••••

0.00.0

....................................................................................................................................
NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate În străinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise În beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate În sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate În străinătate.
eontractat
BANCA ROMÂNEASCĂ

În -anul

2011

2036

24.000 EURO

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

mne a realizat venitiil
1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

• Se excepteazl\ de la declarare cadourile

şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi alll-lo:L

VII. Venituri ale decIarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an fiscal Încheiat
(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.
4

-

...

-

...

sursa\Ye"nit~~restatlO6.~
nl!mele~aar~a
ge,lle'1ltl!r.i!!efvenit

Gine a realiza veni ul
!

Încasa

1. Venituri din salarii
1.1. Titular
Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Galaţi

Rumeo SCARLAT

42.444 LEI

Drepturi salariale

1.2. Sot/soţie

----

1.3. Copii
,/

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

-

-

------

2.2. Sot/soţie
3. Venituri din cedarea jolosinţei

-

bunurilor

3.1. Titular

..---.-

3.2. Soţ/soţie
~
4. Venituri din inveStiţii ;..

>

.

4.1. Titular
4.2. Soţ/soţie

I

,....--

-----

5. Veniiuri din pensii
5.1. Titular
5.2. Sot/soţie

~

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular
6.2. Sot/soţie

-----

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular
7.2. Sot/soţie

~

5

-

r .
!ISerViciul 'prestitlOtiiectiil
. g~ator.'de2.enit

'1

81.v.eiiiii1ti.'fiifijilte.su~se
8.1. Titular
Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Gala.

Romeo SCARLAT

Normă de hrană

8.760 LEI

8.2. Soţ/soţie
8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea

sau caracterul

incomplet al datelor menţionate.

/
Data completării

Semnătura
~ ,
r

21.05.2014

6

DECLARAŢIE DE INTERESE

de

Subsemnatul
ŞEF SERVICIU PUBLICITATE
IMOBILIARĂ (DETAŞAT DE LA
A.N.C.P.I.)

CNP

Romeo SCARLAT

, la

, având funcţia

OFICIUL DE CADASTRU
IMOBILIARĂ GALAŢI
Municipiul Galaţi,

ŞI PUBLICITATE

_ . • domiciliat În

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:

Calitatea deţinută
1.1. ....

Calitatea deţinută

Valoarea beneficiilor

2.1. ....

3l'l:Galitatea.<le:membru
3.1. ....

,În.cadrUl ~aso_ciăiilor, rofesiiiiiile,

1

i1saufsin<licale:

~
-

--

-~---

ile inute.m.caofiil

~rti e o~ olitice.

4.1. ....

-----.

0_Instituţia
5.1 Beneficiarul de contract:
numele, prenumele/denumirea' şi adresa

Titular

Soţ/soţie

con1J'actanta,:

denumirea şi
adresa

- ------

_

,

--~

I

~.:.,,1,

Procedura

prin care a
fost
încredinţat

Tipul
contractului

Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
totala. a
contractului

contractul

.

.

Rude de gradul 1 ale titularului

.

Societăţi comercial el Persoană fizicii
autorizatll! Asociaţii familiale/
Cabinete individuale, cabinete
asociate, societilţi civile
profesionale sau societilţi civile
profesionale cu rlIspundere limitatil
care desfăşoară profesia de avocati
Organizaţii neguvernamentale!
Fundaţii/ Asociaţii')

Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendenlă.
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de' contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, soţul/solia şi
rudele de gradull oblin contracte, aşa cum sunt defl1lite la pC!. S.
•.
1)

1)

Prezenta declaraţie constituie
incomplet al datelor menţionate.

act public

şi răspund

potrivit

Data completării

legii penale

pentru

inexactitatea

Semnăturc-

21.05.2014

2

sau caracterul
/

