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DECLARAŢIE DE INTERESE
 

Subsemnatul FLUTlJR CĂTĂLIN - MUGUREL , având funcţia 
de PRIMAR la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOŞANI 

CNP , domiciliul Mun. Botoşani Jud. Botoşani 

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

1.000 RON 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

50% 

Nr. de părţi 

Calitatea deţinută sociale sau 
de acţiuni 

Unitatea 
- denumirea şi adresa

1.1 S.c. CONSULTlNG HOTELS SRL BOTOŞANI 

1.2 ASOCIA IA "CULTUL EROILOR" BOTOŞANI 

JrNitulia Proeedcra pin 
Daa Valoorea

careafost I Tqxll îOOleierii 
DuIa1a 

tdalăa1ocre:linlat contr'<du1ui 
rontra:tului 

cootIaIDIui 
contndului

contndul 

Selecţie del~ 15.012015 2015 I 18.9'Xl1ei 
om 56VICII 

Selecţie de PresIări 
31.032015 

10.03 
3.14425lei om sevcn 31.0320\5 

Selecţie de PresIări 
10.032015 

30.03 
1.453,12 lei om servcii 29.042015 

5.1 BeneficiarnIdeCOlllIa':t nurrele.. 
prenwnele'denumirea şi alresa 

Ttwlar 
S.c. CONSUL11NGHaJELS SRL, 
Botoşani, str. CuzaVcdă nr.4 

.AulUrGatriela- soţie 

Tiailar 
S.c. CONSULTINGHmELS SRI..., 
Botoşani, str. CuzaVodă nr.4 
Repre:zen1ant: AulUrGamela-~ 

S.c. CONSUL11NGH01ELS SRL, 
Botoşani, str. CuzaVcdă mA 
Rqxezentllilt AulUrGalriela ~lE

UJIiUatlI rtă: 

denumirea şi 

aJrexi 

Primăria 

Municipiului 
Botoşani 

Penitm:iarul 
Booşni 

Penitmciarul 
Botoşaoi 

L 
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TItular 
se aJNSULTING HOIELS SRL 
Botoşani, sr, Cuza VOOă mA 
Rt+t=1lllIlt Rutur Gal:riela -SJlie 

C1ubSJU1iv 
Crniova 

TItular 
se aJNSULTlNG HOTELS SRl, 
Botoşeni, sr, Cuza VOOă m.4 
Rt+t=1lllIlt Rutur Gal:riela -SJlie 

OCPCT 

TItular 
seaJNSULTlNG HOIELS SRl, 
Botoşani, sr,Cuza VOOă mA 
Rept=ltant Rutur Gal:riela - s:ţie 

OCPCT 

Sd/s:ţie 

-

Rudedegrndul II) aletituIaru1ui 

-

&x:i<tili comercia1e/Peaxmă fizică 

autorizată! NOOaţii faniliale' Cabinete 
individuale, cabiOOe asociae, sa:ietăţi 

civikprofisknalesai9Xiaii(i civile 
rrotesiooa1e (1J Jă<p.JrKlerelimilatăcare 
desflişootă pofesia deavocati <Xg;mizalii 
neguvemamenta1eFundalii/A9:lciaţifl 

-

Selro;ie 
ofetă 

de 

Selecţie 

ofirtă 

de 

Selro;ie 
ofetă 

de 

-

-

-

Prestări 

9:n'ICU 
24.042015 Mai20l5 

i 

9.CA41ei 

PrestăIi 

servicii 
11.062015 Iunie 2015 

5.7ffJ lei 

Prcsări 

sevcu 
16.092015 

Septenhie 
2015 

- - - -

- - - -

- - - -

1) Prin rude de gradul] 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, 

soţul/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 1 deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. 

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

Data completării 

20.07.2016 
-. fI····················· 
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DECLARAŢIE DE AVERE
 

Subsemnatul, FLUTUR CĂTĂLIN - MlJGUREL ,având funcţia 
de PRIMAR la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOŞANI 

CNP , domiciliul Mun. Botoşani Jud. Botoşani 

cunoscând prevederile art, 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările 

ulterioare, privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere că Împreună cu familial) deţin 
următoarele: 

*1) Prin famil ie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

1. Bunuri imobile 

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

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

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

2. Clădiri 

NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări.
 

BOTOŞANI APARTAMENT 1996 78,26 1/2 
CONTRACT 

VAZARE
CUMPĂRARE 

FLUTUR 
CĂTĂLlN

MUGURELy,; 
FLUTUR 

GABRIELA li, 

* 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, solul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 
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II. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace dc transport 

care sunt supuse înmatriculării,potrivit legii 

.;'~aW~· ." .( . :~"*"f:'i .. "'il" ..... ti
~~i .,~~!14 c· • ~!!.~~~,r;is-~~ ·;..i~~~ţ~"~!!i; 

- - - - -

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 dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 

IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tutnror acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ:
 

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
 

'Categoriile indicate sunt: (1) 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 acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 
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NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participări le În străinătate.
 

,~~ţ;,9ţ1W~~;ipp'r~~,~t~,.
iU\îiOnar sau asoclatÎbelieficiar de imprumut 

',npat'?f JliI~ir1l~~0
,,~'tie tia'î'tîci&lt~;, 

" ~1~~'tIc.'-, ' ,.,a:" " " _ " 

S.c. FARMAPLUS SRL BOTOŞANIIFLUTUR 

GABRIELA 
S.c. CONSULTING HOTELS SRLlFLUTUR 
GABRIELA 
S.c. CONSULTING HOTELS SRLlFLUTUR 
CĂTĂLIN MUGUREL 
S.c. FINANCIAL HOTELS SRLlFLUTUR 
GABRIELA 

PĂRŢI 
SOCIALE 

100% 200 RON 

1.000 RON 

1.000 RON 

200 RON 

PĂRŢI 
SOCIALE 

50% 

PĂRŢI 
SOCIALE 

50% 

PĂRŢI 

SOCIALE 
90% 

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

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

------------------NU ESTE CAZUL----------------------
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.
 

2006 5.000 EURO 

APROXIMAT1V 

BRD BOTOŞANI 

BCR BOTOŞANI 2011 
60.000 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* 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

3
 



- - - -

1.3. Copii - - -

- - - -

'Se excepteazăde la declarare cadourile şi trotaţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1şi al Il-lea. 

VII. Venituri ale declarantului 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. Venituri din salarii 

1.1. Titular 
FLUTUR CĂTĂLIN 
MUGUREL 

S.C. LOCATIVA SA 
BOTOŞANI 

INDEMNIZAŢIE 51.555 RON 

1.2. Soţ/soţie 

FLUTUR GABRIELA 
S.c. CONSULTING HOTELS 

SRL 
SALARIU 50.000 RON 

FLUTUR GABRIELA S.c. FARMA PLUS SRL SALARIU 60.000 RON 

FLUTUR GABRIELA 
S.C. FINANCIAL HOTELS 

SRL 
SALARIU 372RON 

1.3. Copii 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

4
 



5. Venituri din pensii 

-5.1. Titular --
- - --

5.2. Soţ/soţie -
-

- -
-- -

6. Venituri din activităţi agricole 

6.l. Titular -
-
-
-

-
-

-
- -

6.2. Soţ/soţie -
-

-
--

_:,,",ii~~ 
}i~'i'jjd'_~>' . . . '.', 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titular - -
-
-
-
-
-

-
- - -

7.2. Soţ/soţie - -
- - -

7.3. Copii - -
- - -

8. Venituri din alte surse 

8.l. Titular -
CONSILIER JUDEŢEAN/ 

INDEMNIZAŢIE 

-
-
-
-

-
FLUTUR CĂTĂLIN 

-

CJ BOTOŞANI I 1.195 RON
MUGUREL 

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 Semnărura , ' 
20.07.2016 

Atenţie! Declaraţia trebuie să fie semnată şi datată de candidat pentru a avea caracter original 
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