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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul, FLUTUR CĂTĂLIN - MUGUREL ,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 modificârile şi completăriie 
ulterioare, privind falsul În declaratii, declar pe proprie răspundere că împreună cu familial) detin 
următoarele: 

*1) Prinfamilie se înţelegesoţul/soţiaşicopiiiaflaţiînîntreţinereaacestora. 

1. Bunuri îmobile 

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

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobâodirii 
Suprafaţa 

Cota
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul') I 

- - - - - - -

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan: (4) luciu de apă; (5) altecategorii de
 
terenuriextravilane, dacă se aflăincircuitul civil.
 
*2) La "Titular" se menţionează. incazulbunurilorproprii, numeleproprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
 
iarincazu Ibunuri lorîncoproprietate. cota-parte şinumelecoproprietarilor.
 

2. Clădiri 

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

. ", Adresnau zona Categoria* 
Anul 

doblindirii 
Suprafaţa 

Cota
parte 

MOdul de s 

. dobin.dire"·. 'Titularul2) 

BOTOŞANI APARTAMENT 1996 78,26 ]/2 
CONTRACT 

VAZARE
CUMPĂRARE 

FLUTUR 
CĂTĂLlN-

MUGUREL y,; 
FLUTUR 

GABRIELA Y, 

- - - - - - -
.. ..--* Categoriileindicatesunt: (1) apartament; (2) casa de lOCUIt: (3) casa de vacanţă; - (4) spaţiicomercialc/dc producţie. 

*2) La "Titular" se menţionează, încazulbunurilorproprii, numeleproprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul). 
iarîncazulbu nuri lorîncoproprietate, cota -parte şin umeIecoproprietari Ior. 
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II. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării,potrivit legii 

Natura Marca N r, de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire 
, 

- - - - -

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

numisrnatică, 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. 

,Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 

BIJUTERII DE FAMILIE 10.000 EURO 

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

,Natuntbunului Data 
tllstdihat lnstrăiniirii 

- -

Persoana către care s-a 
I Înstrăinat 

-

Forma 
VaJlI8rea

Înstriină rii 

- -

IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de econormsrre şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea insumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

,In$titufia~~, administrează 
_.<, ,şi'lldresaaeesteia 

Tipul* Valuta DescIlis in ,8n,nl SoIdNaioltrila zi 

-
L.- 

- - - -

'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 anuluifiscal anterior). 

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

NOTA:
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Se vor declara inclusiv investiţiile şi participări le în străinătate. 

Emitent titlu/societatea În care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar de Împrumut 

Tipul' 
Număr de titluril 

cota de participare Valoarea totală la zi I 

- - - -

'Categoriile indicate sunt: (1) banii de valoare deţinute (titluri de stat. certificate, obligatiuni); (2) 

actiuni sau părţi sociale În societăţi comerciale; (3) Împrumuturi 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 pasivelc financiare acumulate în străinătate.
 

Creditor Contraetat În anul Scadent la Valoare 

BRD BOTOŞANI 2006 5.000 EURO 

BCR BOTOŞANI 2011 
APROXIMAT1V 

58.000 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' 

Cine a realizat venitul 
.. 

Sursa venitului: 
numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectnl 
I!enerator de venit 

Venitul anual 
Îbcasat 

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 J şi al l l-lea. 
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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 flscal, cu modificările şi completă riie ulterioare) 

NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
 

Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Ve~itul anual ICine a realizat venitul 
numele, adresa zenerator de venit Incasat 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

FLUTUR CĂTĂLIN- S.c. LOCATIVA SA 
INDEMNIZAŢIE 32.582 RON

MUGUREL BOTOŞANI 

INDEMNIZAŢIEPRIMĂRIA BOTOŞANI 26.897 RON 

1.2. Soţ/soţie 

S.c. CONSULTING HOTELS 
SALAR1UFLUTUR GABRIELA 21.541 RON

SRL 
S.c. FINANCIAL HOTELS 

SALARIUFLUTUR GABRIELA 3.580 RON
SRL 

1.3. Copii 

- -- -
2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular - - -

2.2. Soţ/soţie 

- -
-

-

-
-
-

I 

- - - -
3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor 

3.1. Titular 

-
-
-

-
-

-
-

3.2. Soţ/soţie - - -
- - - -

4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular - - -
- - - -

4.2. Soţ/soţie 

-
-
-

-
-

-
-

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

-
-

-
-
-

I -
-

5.2. Soţ/soţie - - -
- - - -

6. Venituri din activităţi agricole 

16.1. Titular - - -
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6.2. Soţ/soţie 

-------+----

7. Veni/uri din premii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titular 
-------,----------,------/ 

---j-----------~f---

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

FLUTUR COSMIN 

8. Venituri din alte surse 

8.1 . Titular 

Conform Adeverinţă venit 
ANAF 

69.000 RON 

29.000 RON 

FLUTUR CĂTĂLIN 
MUGUREL 
FLvru R:--:C"'Ă'-;;T~ĂLIN -

M UGURE='L"- _ 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

CI BOTO~ANI 

DONAŢII 

CONSILIER JUDETEAN/ 4.244 RON 
INDEMNIZAŢIE -t-

Conform Legii nr. 334/2006 

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

Data eom pletării 

fir 06 ).o(}

Aten~ie! Declaraţia trebuie să fie semnată şi datatăde candidat pentru a avea caracter original 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

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

CNP , domiciliul Mun. Botoşani Jud. Botoşani 

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 1 

interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte or aniza ii n uvernamentale: j 
Nr. de părti Valoarea totală a i

Unitatea 
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale I 

- denumirea şi adresa 
de acţiuni şi/sau a acţiunilor J 

1.1 S.c. CONSULTING HOTELS SRL BOTOŞANI ASOCIAT 50% 1.000 RON -! 
1.2 ASOCIAŢIA "eULTUL EROILOR" BOTO ANI MEMBRU 1 
2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale' 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale .instituţiilor de credit; ale grupurilor de interes : 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilorori ale altor o anizaţii neguvernamentale: . , 

Unitatea ,- ..'1 
. . d Calitatea deţinută I Valoarea beneficiilor 

- denumlrea ŞI a resa =- _ i 

2.1 S.c. LOCATIVA SA BOTOŞANI -------t--=O'CCIR==-E==-C=TOR GENERAL '1 

2.2 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOSANI PRIMAR 
3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilorprofesioll.a,..I",oexşi"'/s,..a...u"-'s"'in:od."i"'C8..I...e'-- --' 
3.1 
4. Calitatea de membru în .organele de conducere, administrare şi control, rettibuite sau neretribuite, 
de inute'in cadrul rtidelor titi func 'ade ÎlIUtă idenumirea partidului politic 
4.1 COPREŞEDINTE PNL FILIALA BOTOŞAN,-,-,--I _ 
4.2 PREŞEDINTE PNL FILIALA BOTOŞANI 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţăjuridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate I 
ib derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnitătl-lor pl,lblice finantate de la bugetul de I 

CU capi'tal de 1Itat sau undestatuI es e stat, ·local şi din fondu ri externe ori încbeiate cu societăţi comerciale t 
ac 'onar Illa'oritar/minoritar: 

lISi1u(ia Pn=lum ]YÎI1 Data
5.1 Beneficiarul deconlrnct nurrele, careafust Tipul Duratacrn1I'a1llrrtă: încheierii 
(YffillJreleldenurnireaşi adresa denurnireaşi 

-, I 

~i
~Iui:=:l~ lui 

adresa 
Trtular 

I 
1 

-

--=--:--:------t----+--~-


-

L_K1e degmduI 1\'aletitularului T 

Valoorea 
totală a 

al!11l1dll1ui 

-

-

1- 
--.J _
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I 

Socielăţi ronerciaIelPe=mă fizică 

auIcrizalăI Asociaţii fumilialelCabioo:e 
individuale, cabinctean:iate, socictăţi 

civile rrofesicrole SIlI =ietiili civile 
rrotesiooale ullăspundere 1imi1aIă care 
desfăşoară rrofusiadeavocat! QgJnizatii 
negtMmaI11ffitalelFund3\ii!AAri3\ii2) 

iT
 
1 1 
I -----'-----_-----'---__ 

J) Prin rude de gradul J se Înţelege părinţi pe linie asccndentă şi copii pe linie descendcntă, 
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 

IL, ':'1{ J.-dJ..........I. Y. .
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