DECLARAŢIEDE

AVERE

Boboc

Subsemnatul

G.

Cătălin

Consilier local

având

funcţia

de

...............................................................................................................................
Consiliul local, Botosani, Botosani

la

,

~~__~_.:?l. domiciliul

I
~

CNP

Botosani, judetul 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

aflaţi

în

întreţinerea

acestora.

I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte

ţări.

* Categoriile indicate sunt:

(1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
se află în circuitul civil.
1) La "Titular" se menţionează, În cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul
bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

dacă

2.

Clădiri

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate În alte

~~fl_~·clJ';·1!:::fttf~~,
Botosani ,

'ij~"

,

ţări.

~c

Botosani ,

.$a~

~.

2008
m2

...,qjiJ"" ~diJ'e
Contract de

19 , 17

Apartament
I

.

1I 1

vanzare
cumparare

~-

..

/

,;,~l) .

.,

Boboc

.

.

Cătălin şi.

~LauraElena
I

~
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• Categoriile indicate sunt: (l) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.
1) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul
bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare,
supuse inmatriculării, potrivit legii
.

maşini agricole, şalupe,

!\farca

~tu1'8

buciţi

Nr. de

iahturi

şi

alte mijloace de transport care sunt

Modul ~ doblndire

Anul de fabrieaţie

Contract de vanzare
Autoturism

2010

1

Skoda Octavia

cumparare
Contract de vanzare

Land Rover
Autoturism

1

2004
cumparare

Freelander

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, indiferent
momentul declarării.
•.......•' } , . : "c.,

t
"'(
b .••• -: ' .',;"'.; ';
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III. Bunuri mobile, a
luni

."

~';-',--<;:

.

:".

'.

::.: _".:' '"<:\. ,,__ ,_,"\O~': <"Y"''f~

.

căror

.

valoare

Qata

.'

'~inlţti

dacă

află

sau nu pe teritoriul României la

.u.1 dobiJKlirii

.

depăşeşte 3.000

ele se

de euro fiecare,

'.~ţa~~

"'1lutriiDÎlţ

.

o o'

"

şi

V~ .tUnata

bunuri imobile înstrăinate în ultimele 12
. , ..

.

.....
.....t""..
. .

~

~

.

'l:~""

IV. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire
cardurile 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

... '..oJ~
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străinătate .

şi

investire, inclusiv

"Categoriile indicate sunt: (1) cani curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sou echivalente; (3) fonduri de
sau echivalente, inclusivfonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului
fiscal anterior).
investiţii

2. Plasamente, investiţii directe
de euro

şi

împrumuturi acordate,

dacă

valoarea de

piaţă însumată

a tuturor acestora

depăşeşte 5.000

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv investitiile

şi participările

Emiteattltlulsocietlltea la care persoaaa este
aqjoDarl8u asoeiatJbeaeficlar de imprumut

În străinătate.

NumAr de titluri!
Valoarea totalli la zi
cota de participare

Tipul*

'Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (tii/uri de stat, certificate,
În societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate În nume personal. 4

3. Alte active

producătoare de

venituri nete, care însumate

obligaţiuni);

depăşesc echivalentul

(2) acţiuni sau părţi sociale

a 5.000 de euro pe an:

Valoare

Descriere

V.Iuta

+
NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate În străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanlii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionateîn sistem leasing
bunurî, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

şi

alte asemenea

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate .
.

',:

.

-: .
",

.

. C~

OTP BANI< ROMÂNIA SA

Coatradat la aaui
2008

Stadent laaDll1
2018

Valoarea
28.500 CHF

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionatefală de valoarea de piaţă, din partea unor
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'

persoane,

I
1.1. Titular
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ServidQI p,estatlObieetul

eeaerator de venit

1

Venitul . .ual

IaCll88t

1.2.

Soţ/soţie

I

1.2. Copii

I

I

exceptează

"Se

de la declarare cadourile

şi trataţiile

uzuale primite din partea rudelor de gradul J şi al lI-lea

VII. Venituri ale declarantului 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 completă rile ulterioare)
NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din

CiIIe a .....n.fVeaitl>\

"c'"

.

-

.

străinătate.

serviciul prestaflObiertol
.generator de veait

So ..... veaituloi

.

Veaitul auual
incasat

J. Venituri din salarii
1.1. Titular
Boboc

Cătălin

Registrul Auto Român,

1.2. Soţ/soţie

Boboc Laura-Elena

36.695 RON

Salarii
Reprezentanţa

t,·~,

-'"

Reprezentanţa

Botoşani

I

Român,
28.933 RON

salarii
Botoşani

I

1.3. Copii

I

2. Venituri din

activităţi

independente

2. 1. Titular

Boboc

P.F. Boboc G.
Cătălin

Evaluări proprietăţi
Cătălin,

imobiliare
Botoşani

mobile

2.2.

Soţ/soţie
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şi

bunuri

7.683 RON

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

3.1. Titular

3.2.

Soţ/soţie

4. Venituri din investi/ii

4.1. Titular

4.2.

Soţ/soţie

5. Venituri din pensii

5.1. Titular

5.2.

Soţ/soţie

6. Venituri din

activităţi

agricole

6.1. Titular

6.2.

Soţ/soţie

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular
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7.2.

Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular

8.2.

Soţ/soţie

8.3. Copii

ielev,

Boboc Cristiana

Prezenta declaraţie constituie act public
incomplet al datelor menţionate.
Data

I

completării

22/06/2016

Alocaţii

1

Botoşani

şi răspund

1798

RON

potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul

Semnătura

I
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DECLARAŢIEDE

Subsemnatul

••••••••••••••••••••••••••••••••• , '

INTERESE

Cătălin

Boboc G.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••••• o"

Consilier local

având

funcţia

de
Consiliul local, Botosani, Botosani

~

CNP

.
i

i

L

~_

i

I

i

, domiciliul

Botosani, judetul Botosani
..................................................................................

................................... ,
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În

declaraţii,

declar pe proprie

răspundere:

1, Aso<iat _~t. M<ieIili ~ eompllBiiI•••ieti\i ••ţieaI'" iaatitlqii de credit, Ilf1IINIri de iIlte.... ee......... preeBID şi _ _ ru
~io~!ii,~~......t!I;!ooIi......_ I e :
Unitatea
- denumirea şi adresa 

~.C. FIXESTIMA S.R.L.
--..
Iaotosani,

,

Calitatea

Botosani,

Asociat

parţi

sociale; 20

Valoarea tutelă a părţilor
sociale şi/sau a acţiunilor

200 RON

l

I

Unitatea
- denumirea şi adresa-

Nr. de părţi sociale
sau de acţiuni

deţinută

Calitatea

deţinută
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I

Valoarea beneficiilor

ANEVAR, Membru titular

~. ~tea 4e_OBI. bJu ÎII. otpl;lele de. ~Dd ..eeee, sdnaiaistnlre şi ('olltrol, retrib\lite saa AentribBit~tdeţiuute-ia c:ad.r1J1_partidelor politiu,
liI~4ecmud JÎ.aealllllÎJ'-. pUtiII.1 poIiIk

lS.CotIlra~~ eţ\ej~ .....jjijflridiei. eo_oli jorldlei. eoosoitaajji ,1 dviI<, obtIoote saoallate ÎD de......... 10 tiJupul eurcilirii

~" . . . . . . . .r"""~~~~••~ de ~ bogetul de stot, loeo1lidbo fDDd.ri"tenle ori ........ ea -wijle_. . . . eu
...._ .... ~·ttmIl.~II...J_e!Qaioontor.
Beneficiarul de contract:
numele, prennmelel
denumirea şi adresa

Instituţia
cuntractantă:

denumirea

şi

adresa

Procedura prin care
Tipul
a fost încredinţat
contractului
contractul

Data
Încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea totală
a contractului

Titular

Sot/soţie

Rude de gradul I l) ale titularului

Societăţi comerciale! Persoană fizică autorizată/ Asociaţii familiale! Cabinete individuale, cabinete asociate, societăţi civile profesionale sau societăţi

eivile profesionale cu răspundere limitată care desfăşoară profesia de avocati Organizaţii neguvernamentale/ Fundaţii! Asocialii 2)
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1) Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, solul/
soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele societăţilor comerciale
pe acţiuni la care declarantul Împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 5% din capitalul social al
societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

Prezenta declaraţie constituie act public
incomplet al datelor menţionate.

Data

completării

22/06/2016

şi răspund

potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul

Semnătura

[_-------.J
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