
DECLARAŢIE DE INTERESE /J,(I, /l,r/8011

Subsemnatul/Subsemnata, ZĂIClj:ANU ADRIANA , având funcţia 

de Administrator public la UAT Municipiul Botoşani 

CNP ,domIciliul Botoşani 

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

1.1...... 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 

sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiuni lor 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa
L2.I. ..... 

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

Asociaţia Munici iilor din Români 
Asociaţia administratorilor publici din România 

4.1 ...... 

1
 



prenumeledenunirea şi adt= care a fOst contractului lot~ăa .!contractului încheieriiI 

contractului corutctuleiînaedinţat 
!comacml 
i 

Titular. t 

I 

, 
1 . __~_ ~ ~ 

-1 
Rudc degredul l" ale titularului 

Societăţi comeciale/ Persoană fizică 

auorizaă/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, =ietăţi 

civile ţrofesionale sausocietăţi civile 
]'<DfesiOllale curăspcrderc limitată eate 
desfăşorsă pmfesiadeavocat/ Organizaţii 

neguvernamentale' Fundaii/ Asociaţi;') 

ti Prin rude de gradul f se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 

:) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută. titularul, 
soţul/soţia şi rudele de gradul [ obţin contracte, aşa elim sunt definite la punctul 5. 

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

Data completării 

14.06.2017
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DECLARAŢIE DE AVERE /J,.;: /1, 7!,{;O/?

Subsem na 1ul/S ubsem nata, Zaiceanu Adriana , având funcţia 

de Administrator public la Primaria municipiului Botosani 

CNP ,dojniciliul Botosani,' 

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

că Împreună cu familial) deţin următoarele: 

"1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflati în întreţinerea acestora. 

1. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

~):'IUi_;;:_',';j;:. .... Ar;] ~. :-1'~_ .-'-:-"--,,-'--:--~,-',' ('\'~< t;h->l:,-;-, _""i,i:;~-l\;%'} ; Cota-v. "Modulele'>.j. nu ',"'·/·S .' 1: t Ti;"tTititliirui 1) , Ad...esa"~a'U·ZQlIa;; " . y •••. ··el II ra a·a.:':01'ilc.gori a* <- .,..r -', " -,',_')";',,;::' ,'x~-:;,~'R:*;:f-' --' ;;, dlJbân.di ,,;;. 1. doljândirii,':k' timP"." "i; ;narte'" l· 

CU RTESTl (3 ) ZaiceanuMariusmosten ire 20 1O 2500mp 1 

_. i 
, 

" - .-~~ 
..

.-' 
' 

. .' 

.. ..» 
cv/'

/ 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; 1(2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se află in circuitul civil. 

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar 1n cazul bunurilor în coproprietare, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv cele aflate în, alte ţări.
 

"" - - .,iAn'ul , " Cota-"...,;~~!r··l"i, 
" ,[ , JVl;;~Urqe'i ; Titulal'ul2)Adresa s~p ., " Caregoriu x.," " ' Suprafaţa , 

" ,",dobândirîi dobândire ,iDarte_' ;.': >)'c '''.'","'''::',~, , Zaiceanu Marius 
( \ ) 1991 72 mp 1/2 cumparare Zaiceanu Adriana -----_.._- ," 

Dorohoi 
" 

(1) mostenire2010 50 111p :';""""M=--_..--'" ----_.. - . - .._.,--_.._--,--1-.-"'-'--- . 
- ," " 

.. 

1

---' 
1
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----

I 

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie. 

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/sotia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietatc, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

II. Bunuri mobile 
I. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatrieulării, potrivit legii 

, " ,;::",~;:,h'i1",;.::;.::~,: ~nl , .....> ,""">',','j .'::• t " , ""',. 'Modul de.dobândireNatura Anul de fabricaţieI~.i î."l,JY1a; 
• 

'. N r.,de bucăţ] : ' '. ,,' " , . ',' 
Autoturism cumparareSkoda Octavia I 2006 

._~_... -- ._~..__._- ----------.......
 ~~-r-------.---- -_.'--- -- ------ - --_._~---~-------_.__..__.------
.,.-" 

,- - oo
........ 

~4-""~"'''' 

// 
,/ 

/ ~ 
/' 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 

numisrnatică, obiecte care fac parte din patrlmoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
insumată depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau mi pe teritoriul României 
la momentul declarării. 

- -; 

An u1dobândiriiDeşţriere.slJ lJ,iar~ 

--o ~;.._-----. --- .------~~--~--

Valoarea estimată 

I .--",.

I 
._~ 

I 

F------------~=1
 
III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 

ultimele 121uui 
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IV. Active financiare 

L Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de econonnsu'e şi investire, 
inclusiv cardurlle 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,
 

'Institutia care ad ministrează 

. '$iadreSa acestei~L 1 Tipul' Valuta Deschis În anul Sold/valoare la zi I 
11100BRD depozit lei 20\3 

CAR SANITAR 

Fond 
Zaiceanu 
Marius si 
Zaiceanu 
Adriana 

lei 1989 
6200 
6200 

35000Garant! Bank Depozit 
econom ii 

lei 2015 

Garanti Bani< Card credit lei 20]5 15000 

Garant] Bank Card salariu lei 2014 15000 

- . ---- =--- J 
I 

"Categoriile indicate sunt: (1) '/0111 curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sali 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente a1tiluifiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însu mată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv investiţiile fi paruclpările în străinătate.
 

Emitenititlu/s\Î~il\tatea'Jh ca re persoana este 
l'fpiIl* 

Număr de.titluri/ 
: Valoarea totală la zi 

aCIi il nar situ asociiititieJî'eflcia r de împrumut cota denarttclnare' 

"-  -

~ 
.' ~ 

--: 
/' 

V 
, 

-: 
/' 

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

3. Alte active producătoare de venituri ncte, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pc 
an: 

:,::::':'::"':"::'::::':::::::::::::':?::::r:::::.. :.:.:'.::: .. :.::":'::: .. ::.::' .. ::.:':::'::'.':: .. :::::::: 
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.
 

Contractat în anul 

I---------------+~-----::-,.L----!p 

/ 
I 

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 dc cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de cu ro" 

'~:~:yell'itulan un, 
Încasat 

I 1 Titular 

1.2. Sot/soţie -: 
/ 

1.3 Copii /
/ 

'Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul! şi al Jl-lea 
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VII. Venituri ale declarantnlui şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art, 41 din Legea nr, 57112003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
 

, 1," ,;.' :'" Venitu I an ua I Serviciul prestat/ObiectulSursa venitului:
Cin ela .. r~alizat;vlllt) tul [!enerator de venit încasatnumele, adresa 

], Venituri din salarii 

1.1. Titular 

Zaiceanu Adriana Primaria Botosani Administrator public 54711 lei 

1.2. Soţi 
c-' 
Zaiceanu Marius Spitalul judetean _. Medic primar 

1.3. Copii 

, C 
2. Venituri din activităţi independente 

.12.1. Titular 
1-. 

2.2. Soţ
 

Zaiceanu Marius
 f'FA medic I 
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 

3.1. Titular .. 

) 
3.2. Soţ/soţie /

/-.J I 

4. Venituri din investiţii / 
4.1, Titular I / 

/ 
14.2. Soţ/soţie / l/I I 

5. Venituri din pensii
 

5.1. Titular
 

5.2. Soţ/soţie
 

6. Venituri din activităţi agricole
 

6.1. Titular
 

/
 
/ ~/

/ 
/ ~ /

/
/ ~ 

- 
- 

38648 lei 
. 

. 

§ 

/ 
5 
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/ 
/ 

/ 
/ 

6.2, Soţ/soţie 

Cineh realizat venitul" 
Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Venitul anual 

"";' i ;,'" ,.,'< /:<:"y\~;;;-~-"'-- , Nu ilie, ad resa generator de venit' ',' Încasat 
7 Venituri din premii şi din jocuri de noroc ' , 

7, J, Titular 
.-;--' ._-

7.2, Soţ/soţie 

7.3, Copii 
-~ 

, 
8. Venituri din alte surse / 
8,] , Titular / 

/ 
8,2, Soţ/soţie / 

/ 
8,3, Copii /

1 

- -

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatca sau 
caracterul incomplet 01 datelor mentionare. 

Data completării Semnătura 

14.06.2017 
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