DECLARA ŢIE DE INTERESE
CHIRU 1. VASILE
Subsemnatul/Subsernnata,
la
CONSILIUL LOCAL
de
consilier local - - - - CNP

. domiciliul

În declaraţii, declar

răspundere:

comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
membru în asociatii, fundatii sau alte or2anizatij neauvernamentale:
I

Unitatea
- denumirea şi adresa 

Calitatea

deţinută

=t

E--

NI'. de Pă~aloarea totală a
sociale sau
părţilor sociale
de acţiuni
şi/sau a acţiunilor

J=
' t---

----------ir=

------1

I

pe propria

societăţi

interes economic, precnm şi

k=-

funcţia

_

___Botoşani, str.

cunoscând prevederile art, 292 din Codul penal privind falsul
1. Asociat sau actionar la

,având
BOTOŞANI

2. Calitatea de membru ÎtI organele de conducere, admini$tr,lre şi control ale societăţilor comerciale, ale
. r~iilor autonome, alecompaniilorlsOcietăţilorllllţionale,
ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
e;:onomic, ale asocil,ltiilor sau fuudaţiilorori ale altor o
n'
i Il
vernameutarle-'-:'-~
_
Unitatea
- denumi
enurmrea ŞI. a d resa -

I

C

u
deti
.~
a rtatea eţmuta ~
_

Valoarea beneficiilor

j - 

I

l2.1......

I
I

:;>Cllliti~.~înead
- ,- ti!lpr profesionale şil~u siJld~
' T Ul llSOC!l1
•

_

_

o - o

~-------------------4. C~ditateade memJwut.,o~4!le de CQndncere., adminism\reşi~tJ"cJt~il.te~u Îlt~nltribuite,
- deţinute În eadnl1partidetoţ PflIitlee,Juneţia de(inutăşi ..,DUJDU~partid.lăi';polititL .
_ ..

4.1......

~------------------------------------Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute OrI0-.a-cfla=-t-e'
1n derulare 1u timpul exercitării fnncţiilor, mandatelor sau demnitătilor publice fman1ate de la bugetul de
stat, local şi Iiin fonduri externe ori iucheiate cu societăţi comerciale eu capital de stat sau unde statul este
a 'onor ma'oritar/miuoritar:
Data
Valoarea
încheierii
totalăa

I 5.

1

denumirea şi
adresa

I

încredinja1

i

"".

I,
I,

I

contractului

<X1l1tractu1ui

I
I

[

,i

1

i

Ţ

Societăţi

I

comerciale/ Persoană fizică

autaizaIăI Aroajii fumiliale/ Cabiree

individuale, albineleasociate,

sxietăţi

civile j:XDresimale sau 9JCietăţi civile~
j:XDJesimale cu Jă<punekre limitatăcare
desfii;ană ţrofesiade avocatiOrg;lni:zajii
21
neguvernamentale' Fundaţii! A9Jcialii

----'

L

_

Prin rude de gradull 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 J obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul S. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I detin mai puţin de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.
1)

2)

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

Data

completării

Scmnănă-a

22.05.2017
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DECLARAŢIE

DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata,
CHIRU 1. VASILE==:-:--::-:::-::c:-:----=:-==c:::-~
, având funcţia
de _CONSILIER LOCAL___
la
CONSILJlJL LOCAL BOTOŞANI~~_ _
CNP

_BOTOŞANI, STR.

,domiciliul

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În
că Împreună cu familia 1) deţin următoarele:

* 1) Prin

familie se

inţelege soţul/soţia şi

copiii

aflaţi

În

declaraţii,

întreţinerea

declar pe proprie

răspundere

acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate În alte

Adresa sauzooa

ţări.

Anul
dobândirii

Categoria·

Suprafaţa

Cota
narte

Modul de
dobândire

Titularul')

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (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 în cazul bunurilor in coproprietate. cota-parte şi numele coproprietarilor.
2.

Clădiri

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări .
. ,'

,

A(\resa$lUl
sOJla
"
oF
.. '
MUN. BOTOSANI

..

. ~l'llI. .
'

..

...

(l)

.',',

.

ABilI

Şuprafa~

dobândim

1978

52 MP

1

Cota
Jlarţe'

1/2

. HWftl:de

dobâÎl~"'"
cumparare

. TitlJlaru12)
Chiru Vasile
Chiru Liliana

*

Categoriile indicate sunt: (l ) 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,
iar în cazul bunurilor in coproprietaie. cota-parte şi numele coproprietarilor.
II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare,
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

N r. de

Marca

Natura

maşini

agricole,

bucăţi

şalupe,

Anul de

iahturi

şi

soţul/soţia.

copilul).

alte mijloace de transport

fabricaţie

Modul de dobândire

!

r=
2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro
nurnisrnatică,

NOTĂ:

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent
la momentul declarării.

•o~nlŞ(fmari
•

dacă

ele se

află

sau nu pe teritoriul României

Valuarea estimată

Anul dobâodirii

000

I

III. Bunuri mobile, a
ultimele 12 luu i

căror

valoare

Natura bunului

Data

mstl'ăi)lat

ÎnstJiiinării

depăşeşte

3.000 de euro fiecare,

Persoana către care s-a
înstriinat

şi

bunuri imobile

Forma
mstrăinărij

Înstrăinate În

Valoarea

I

2

IV. Active financia re
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de cconormsrre
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

şi

investire.

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în
Instituţia

care administrează
şi adresa acesteia

bănci

sau

instituţii

Tipul*

financiare din

Valuta

străinătate.

Deschis În anul

Soldlvaloa re la zi

--

'Categoriile indicate sunt: (L) c011l curent sau echivalente (inclus;" card): (2) depozit bancar sau
echivalente;
(3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusi" fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anuluifiscal anterior),
2. Plasamente, investiţii directe
acestora depăşeşte 5.000 de euro

şi

Împrumuturi acordate,

dacă

valoarea de

piaţă însumată

a tuturor

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv

investiţiile şi participările În străinătate,

EmiteJIt titlulsoci~'DQrepe~lldţe'

..

sali asoejlltJ~f de~D"'llIllt

1


TipUl"

'N~i\r ~tjtJ"rlJ

·~de_rti_.

V~lIal~lălazi
'.

'Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate,
În societăţi comerciale; (3) Împrumuturi acordate În nume personal.

acţiuni sau părţi sociale

3

obligaţiuni);

O)

3. Alte active

producătoare de

venituri nete, care însumate

depăşesc

echivalentul a 5.000 de euro pe

an:

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate in

străinătate.

V. Datorîi
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing
asemenea bunuri, dacă valoarea însu mată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

şi

alte

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivcle financiare acumulate in

Creditor

străinătate.

Contraetar în anul

Scadent la

V~loare

I
VI. Cadouri, servicîi sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regîi 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*

.

Cine a .reall~t veaijul
]

Sursa venitu"i:
ilJuilt\le., adresa

Serviciul :Pres1atJOb~
seneriltorA!le v.mit

venitul jlJll!jl1
~

.•;t.

.ID~t

.

.1 Titular

1.2.

Soţ/soţie

1.3. Copii

'Se

exceptează de

la declarare cadourile

şi tratoţiile uzuale

primite din partea rudelor de gradul 1 şi 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 completă riie ulterioare)
NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din

străinătate.

Sursa venitului:
numele, adresa

Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
Încasat

Personal contractua\

20136

1. Venituri din salarii
!c.l. Titular
Casa de Asigurari de Sanatate
Botosani

CHIRU VASILE

] .2.

Soţ/soţie

1.3. Copii
2. Venituri din

activităţi

independente

2.1. Titu Iar
2.2.

Soţ/solie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
~.1.

I

Titular

I

i
'13.2. Soţ/solie

~

14. Venituri din investiţii

4.1. Titu Iar
4.2.

Soţ/solie

5. Venituri din pensii

5.1. Titu Iar
15.2. Soţ/soţie
Casa

Chiru Liliana

Judeţeană

de Pensii
Botosani

,

6. Venituri din

activităţi

agricole

6.1 . Titu Iar

'1
6.2.

Soţ/soţie

5

pensionară

6960

Sursa venitului:
Nume. adresa
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
Cine a realizat venitul

Serviciul presrat/obieetul
aenerator de venit

Venitul anual
Încasat

7.1. Titular
7.2.

Soţ/soţie

7.3. Copii

I

8. Venituri din alte surse

8.1. Titu Iar
CHIRU VASILE

AJOFM BOTOŞANI
CASA DE CULTURA A
SINDICA TELOR

PRIMARIA
8.2.

BOTOŞANI

Membru Consiliul
Consultativ
Membru Consiliul de
Administratie

3300 lei

Consilier local

3836 lei

764 lei

Soţ/soţie

8.3. Copii

Prezeuta declaraţie constituie act public
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data

şi răspund

potrivit lellii penale pentru inexactitatea sau

Semnătura

completării

,2:f. . . .9..5:..s.C;:.!.t..
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