
DECLARAŢIE DE AVERE
 

Subsemnatul PORTARIUC OVIDIU IllLIA1'\ ,având funcţia 

de PRIMAR la PRIMARIA MUNICIPIllLUI BOTOŞANI 

CNP ,domiciliul Municipiul Botoşani, 

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.
 

..... .." 
o ·,Anul." Cota~"'i '~,*"A

~f·~~~~~~ir....\Ă~sall 7.OlUl ~B«:gQri!t... 
~.rii ~~~pt I.~i" "'-ll~lli"'~",';,.. J ." " :........ 

~~ 
:/;:? "'>',' ': .'0. jA;;': 

Nu este cazul 

, 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 cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

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

2000 68mp 100% Cumpărare 
BUCUREŞTI 

, 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/soţia. copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 
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Il. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autorurtsmc, tractoare, maşini agricole, şalupe, Iahturl şi alte mljloace de transport 

care sunt supuse îuuiatriculăril, potrivit legii 

Natura Marca NI'. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire 1 
,, 

Nu este cazul 
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. 

, 
,'l)eseriere$umară.. , 

dţIbiodiriiAnul ,," Y:itî~ ~!".;i:.<' .. :,q ..C',",. 

. ,~,-
,/::~,~:~i 

Nu este cazul 
I 

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

Nu este cazul 

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 tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ:
 

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

, i~ • ....re..auunistre8zl
."ij#X,:·;·;.l:.Ii~Sl!~' ." 

' " 

" ';; p~uî·:~'; :;,~~~~r5 ~~.~~ ;J,;~;.~~M'~ 
ING Bank Cont curent RON 20 l 5 70.000 

ING Bank 

ING lnvestment Management 

Cont 
economn 

RON 20 15 

20 15 

50.000 

100.000
Fond de 
investitii RON 
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"Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cord); (]) depozit bancar sali 
ccluvalcnte; (3) ţonduri de investiti! sau echivalente. inclusiv fonduri jJrÎ1'QIc de pensii sau alte sisteme C'II . . 

acumulare (se vor dcc lara ceh' atcrent« anului ţisca] antcrior) 

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
 

Emitent titlu/societatea lacare persoana este 
~cţi"nar sau asodatlbeneficiar de Împruftlut 

Tlpul* 
Număr detitluril 

. ClItade PllJ-ti.cbtlQ"e 
VlIloarea .tofJdi_~

:.' " 

Nu este cazul 

"Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stai, certificate. obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale În societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate În 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.
 

Nu este cazul 
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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 sali 
institnţii publice româneşti sau străine, incinsi" burse. credite, garantii. decontări de cheltuieli. altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro" 

Cine 11 realizat venitul 
Sursa venitului: 
numele, adresa 

Serviciul presrat/Obiectul 
llenerator de venit 

Venitul anual 
Încasat 

1.1. Titular - -

1.2. Soţ/soţie - - -

1.3. Copii .. .. -

"Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al l l-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 fis cal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

,'SnJ'Sll venitulUi:' J Sei'vidAl'mtaOO.........
rea1mttwmtUl .. ·Kei'-r.ik~th! .;~~ '.,''.' '. -'.	 "mele.adresa ., 5 ~- _um _', _.: _,>;._"_. ,~-,-::- '-"':(; /:1. - <-:'i,;":
" 

. Cine a

1.1. Timlar

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

2.1. Titular

2.2. Soţ/solie 

3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie 

1, Venituri din salarii 
" 

PRIMĂRIA MUN. BOTOŞANI PRIMAR 21.365 

- - -

-- -

2.	 Venituri din activităţi independente 

- - -
- --

3.	 Venituri din cedareafolosinţei bunurilor 

Apartament Bucureşti Contract închiriere 16,1 17 
.. - -

4.	 Venituri din investiţii 

.. - -
- - -

5.	 Venituri din pensii 

- - -
- - -

6.	 Venituri din activităţi agricole 

- .. -

..- -
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Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Venitul anualCine a reailzar venitul 
Nume, adresa zenerator de venit încasat 

, 
7.1. Titular - - -
7.2. Soţ/solie - - -
7.3. Copii - - -
8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular - - -

8.2. Soţ/soţie - - -
18.3. Copii - - -

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

Data completării Semn:ttJ'ra 

...tf.~6.~ ........ 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul PORTARIUC OVIDIU IULIAN ,având funcţia 

de PRIMAR la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOŞANI 

CNP ,domiciliul Municipiul Botoşani, . 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa 

=tI SS~ :i~~;~;: ~~~K SRL I 

Calitatea deţinută 

- ---._--_._~_.-
, ASOCIAT 

ASOCIAT 

Nr. de părţi 

sociale sau 
de acţiuni 

20 
l!2 

! 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau '.1 a,,[iumior 
200 RON 
_._~-------

10 RON 
. 

1.3. SC OPTIMUS SRL I ASOCIAT 49 490 RON 
--------- 

+~: ~~ ~g~~~~ ~~~ SRL 
PSOCIAT 
! ASOCIAT 

28.036 
9.962 

280.360 RON 
------

99.620 RON 

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru În asociaţli, fundatii sau alte oraanizatli neauvemamentale: 

1T.6. SCPORTAS IMPEX SRL"- '-.-r-ACŢ10NAR ==. 99 990 RON 
._- ---- - r 1.7.SC MULTIAGRA SRL (pânăTi25.06.2015j-------Y-· '-'ASOCIAT-- --3-- ---" 

30 RO 1\ 
_ .._~_-L .. --.--- 

2. Calitatea de membru în organele de. conducere, administrare şi control ale societăţilor comereiale, ale 
regiilor autonom~,ale.eompanlllor/soctetătllcrnaţionale, ale instituţiilor de-credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţţi.lorsaufunda~iil{lrorialea,ltor organizarii negll'llllrnamentale: _'k 

d 
Unitatea le' deti - '1 V I b j' "1. . d ,alltatea eţmută a oarea enc lC11 or
 

2.1 ....__.. ---'.enumirea ŞI a resa - ±= .. ..-:__
 
, 
I 
f---~-- . --1----- .-=1=----...-. , 

,, -_-t-- --.-.. =~=.==[---=-==: 

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilorprofesiollJlle şi/sau sindicale 
3.1. Membru in Comitetul Director al Asociaţiei Municipiilor din România 

--.-_._.. ---.-_.•_----._----

4. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare $i control, retrlbulte eau neretribuite, 
deţillllteîn cadrul partidelor olitice, funcţia de lnută şi denumirea partJduluipolitic 

; 4.1. Preşedinte al Organizaţiei Judeţene PSD 

F.2. pr:e_~rrt~ al Organizaţiei Municipale PSD:~ _._~~__ 

I 5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării functiilor, mandatelor sau dcmnltăţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori Încheiate cu societăţi comercialecu capital de stat sau unde statul este 
ac ionar ma'oritarfminoritar: 

15.1 Beneficiaruldecontm::t:mnnele, L~.lrIslî1lJ\Îa_L~ill'd]J1in I Tipul [Data =..J2tnll1a_L Valoarea 

1
 



--

plallllllelcidemnnirea şi adresa tă;cornactan 

ŞIderaanirea 
adresa 

--~.-

Titular .. o o •••••••••_ 

! Soţsoţie . 

°Rudede gradul II) alctitularului - - .--

---o-----o--~-~~-___1---- 
Societăţi comaciale/ Persoaoă fizicii 
autOliznlă! Asocetii familiale' Cabinete 
individuale, cabinete asociate, metăţi 

civileprofisionalc sau9Xietăţi civile 
profesionale curăspJJxlete limitaă cale 
desfăşoară profesia deavocat/ Organizaţii 

neguvenamentale' Fundaţii! Arociaţii') 
.0. 

care afost 
ioown\3l 

_o contractul 

.

••..L_ .__L-_____ . ___ J ___ .0_______ '_0 __
._--~ 

com-octului I încheietii 1contractuluiT- totala J 

conlJ-octu1ui I <XlllUoclUlul 

-"-------. 

I 

---î 
l I 

I 

, 

I
I 

J 
I 

1 

1 II 

1) Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pc linie dcscendentă. 

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 S. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/sotia şi rudele de gradul I deţin mai putin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a actiunilor. 

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

Data completării Seranătura 

JJ:.PFt.o/t . 
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