
DECLARAŢIE DE AVERE
 

Su hscrnnutul/S ubscm natal PORTAIUt:C ovmn: IULlA1'\ ,având funcţia 

de Consilier loc" I la Consiliul Local Botosani 

C1'\P ,domiciliul Municipiul Botosani, 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declararii, declar pe proprie răspundere 

că împreună cu familial) deţin următoarele: 

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia ~j copiii a llaţi în lntreţinerea acestora. 

100.	 Bunuri imobile 

100.	 Terenuri 
NOTĂ:
 

Se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări.
 

·\Mr~8~W:~~~.·· ..,. Cat~~dll~!' I .'. Anul,
dobândirli Supţafa1 a 

. . . ' . 
··.. Cota

parte 
M'(j(1uld~-; 
ooDll ndi re < 

., ..... .... 

;".Ţitularul) , 
. ce....... 

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 in circuitul civil. 

'2) La "Titular" se menţionează, În cazul bunurilor proprii. numele proprietarului (titularul, soţul/sotia, copilul). 
iar În cazul bunurilor in coproprictaic, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

]\;OTĂ:
 

Se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări.
 

6Smp 100% Cumparare 

i. ." Titularu t'l . .... . >.". . 
PORTARIUC 
OVIDIU ICLIAN 

• Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie. 

'2) La "Titular" se menţionează. in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul. SOIul/SOlia. copilul). 
iar În cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte şi numele coproprictarilor. 

n. Bunuri mobile 
100.	 Autovehlculc/autnturîsme, tractoare, maşini agricole, şalupc, in ht uri şi alte mijloace de 

transport care su nr supuse îl1mntriculării,potrivit legii 
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, 

I 
---~ 

Natura Marca Nr. De bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire j 

Nu este cazul i 
, 

I 

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

nurnisma tică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
însu mată depăşeşte 5.00U de euro 

NOTĂ: 

Se vor menţiona toate bunurile aflate În proprietate. indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 
la momentul declarării, 

," '., Descrieresumară 
, ,,' 

Anul dobândirii Valoarea estimată ,. 
Nu este cazul 

,~--

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

lSa,illl"abtilluIUî,i ,"'PlÎu', k ·,persollnadi'trecâre. S:~ . Forml1.' 1; i, .,': '." -. :,j 

VB.loâT~ 1
·;).'rfu~trăiriat, ....•• ::-:,"",-,;':.,".' '>'i',c<-'/, , 

'·'instrăinat îiisf~ăInării " .. !, 
'Îllstrăillăl'ir.,." .. 

Ku este cazul I 

IV. Active financiare 

100.	 Conturi şi depozite bancare, fouduri de investiţii, forme echivalente de ccouonusrrc şi 

investire, inclusiv ca rduzile de credit. dacă valoarea însurnată a tuturor- acestora depăşeşte 

5.000 de euro 

NOTĂ:
 

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

.' ." ... .,., '.1,(..tllşti~th19r~n~!IIinistrlin,7Jl;. 
?eschisin anul k' .' Soîd!vaioa~e1a zi ...

" 'şiaarl$a~testeja . . .' . 

Fond de jING lnvestrnent Management , RON 2015	 100000
investitii , I 

Cont ;,ING Bank	 , RON 2015 50.000
economiii I 

"Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cardt: (2) depozit bancar SOft 

echivalente, (3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (re vor declara cele aferente anului fiscal anterior}. 

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă Îllsumată a tuturor 
acestora dep:1şeşte 5.000 de euro 

2 



--

NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi panic ipările În străinătate.
 

Emitent titlu/societatea În care persoana este 
actionar sau asociat/beneficiar de imprumut 

Tipul* 
Număr de titluri/ 

cota de narticinare 
Valoarea totală la zi 

Nu este cazu J 

"Categoriile indicate SIIIII: (J) hârtii de va/oare 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 insumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an:Nu este cazul 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate in străinătate. 

V. Datorii 
Dehite, ipoteei, garantii emise În beneficiul unui terţ, hunuri aehiziţionate in sistem lcasing şi alte 

asemenea hunuri, dacă valoarea insumată a tuturor acestora depăşeşte5.000 de euro 

NOTĂ:
 

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.
 

. '. .,...•... " . CreditOr; : . .
':'" > •. < _. J>. ' , ..;' . .' . . 

ICOntractatÎll 11001 ·s.:adellt ta .:~"Ioare;' ' 

I -,------ ------ ._..~  

__o • 

I 

VI. Cadonri, servieii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate fată de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
institutii publice româneşti sau străine, inclus;" burse, credite, garanlii, decontări de cheltnieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

I I Titular 

12. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

.Sursa venitului: : :. 
;DwlmeJe, adresa" C' 

~"'iciul~l'ţStatlObiect~1,:.6N~itulalţual 
• 'genent()r de veaii .e':: i:(f~:itiblsil:6'" 

'Se excepteazăde la declarare cadourile şi trataţlile uzuale primite din partea rudelor de gradul J şi al Jl-lca 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an fiscal încheiat 
(potrfvit art. 41 din Legea or. 57112003 prrvind Codul fiscal, cu modificările şi eompletările ulterioare) 
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NOTA:
 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
 

Cinc a realizat venitul 
Sursa vcnitului: Serviciul prestat/Obiectul Vcnitul anual 
numele, adresa I!encratnr de venit Încasat 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular Primaria Botosani+Ponas SRL Angajat 30.811 

1.2. Soţ/soţie , - -
1.3. Copii - - , 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular , - -
2.2. Soţ/soţie , , , 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 

3.1. Titular Apartament Bucuresti Contract inchiriere 16,177 

3.2. Soţ/soţie - - , 

4. Venituri din investiţii 

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/SOlie , - -
f.::';· . ',i;. ;- -, .".i'i . ...' .····Su"'" "cuitului: serViciul p~tl9biCqul: :,!enitll·~nual . -'. ,.Cinc artalizat'VcUltii):,: .. : Nunikadresa'. .. .. " '.,:< .,' Wi', ,.. .•• .; .. ., e~eril~*~njt;:':'H, ~"0~~,~ inmut;~: .~~~ 
~ Venituri din premii ri dinjocuri de noroc !,. 

7.1. Titular - - -

7.2. Soţ/soţie - - -
7.3. Copii - - -
8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular - - -

8.2. Soţ/SOlie - - -
8.3. Copii - - , 

Prezenta declaraţie constituic act public şi răspund potrivit Icgii penale pentru inexactitatca sau 
caracterul incomplet al datelor mcnţionate. 

Data completării Semnăsura 

.-,- { Ir '1:/,-", . LL.'· 
" •.,;;.~ .; ••••<,.-•••••••••.•• - •••• 

4
 



---- ----

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul 
de Consilier loca I 

C:,\P 

PORTARIUC OVIDIU IULIA!\ 
la Consiliul Local Botosani 

,domiciliul Municipiul Botosani, 

l având funcţia 

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

1. Asocial SIlU actionar la societăţi comerciale, companii/societăţinaţionale, instituţii de credit. grupuri de 
Interes eeonomic, precum şi membru În asociatii fundatii sau alte onmniZlltii neauvernamentale: 

! 
Unitatea 

- denumirea şi adresa 

1.1 S.C ECOBIZ ONE S.R.L -"---------_. 

1.3 S.C OPTI MUS
 
IA S.C PORTAS S.R.L
 
J.5 S.C PORTAS COM S.R.L 
1.6 S.C PORTAS IMPEX S.R.L 

Calitatea deţinută
 

ASOCIAT
 

ASOCIAT
 
ASOCIAT
 
ASOCIAT
 

ACTIONAR
 

Nr. de părţi Valoarea totală a 
părţilor socialesociale sau 

dc acţiuni şi/sau a acţiunilor , 
20 200RONI 

1I 
I 49 I

I 490RON 
280.360 RON I28.036 
99.620 RON9.962 

990RON99 -1 
I 

.2: Calitatea delJlCll1bru)n organele, de c~ndul;ere, ..dmialsrrareşi control ale socjetăţjlorc!!~CI'ciale,ale' 

.~r.autonome,.~I,~,t!!mpaniiior/s.?Cietă~lornaţionllle,a~ej~~ti~utiilorde credit, ale, grupurilor. deInteres i 

I 
~., ... ,

I ,
I --1I, I 

ec4)nolllic. aleasociâtidor sau fundatiilor on ale altor otl!amzatii neguvernamentalee . ',' ", '. '. 
Unitatea 

Calitatea deţinută I Valoarea beneficiilor I- denumirea şi adresa
, 

-Ţ I
2.1 ...... - " '~ I 

, , 

e: - " ... - , " 

I 'r
3.Calilatea de membru in cadrul asoelatiilor profesionale şilsau sindi.E1le, ~_. 
3.1 ...... _._--.- - , 

c 
- -~_. ... _.. - -. ~ - --.-._

4.•c.alitatea de Ulembru.in organele,de eondueere, adminiStrare şi 
detinutc;in cadrul partidelor Dolitke, functia deJinută.şideonmireap'artidului politic 
~) ....z: -, , 

, 

, 

. -. --~--

c~ 
, 

5. Contracte, inclus;" cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civil
În derulare În timpul exercitării functiilor, mandatelor sau demnităţilor publiee finant

e, obţinute ori anate 
ate de la bugetul de ' 

1
i 

-, 
! 

control,retribuitesau aeretribuite, : 
,~ 

I 
1 
1 

stat, local şi din fonduri externe ori Încheiale cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 1 
iacţionar m~oritar/mi'!.oritar: 

, VaIoon:a 

1
 

i 



Ipe!lLIJlCle'ebu~nin::a şi adresa 

~~--_. 
I Tl1ulaL .-.. 

S<J;,"* . 

i ROOe de w-rlu\ 1'1 a1eUularului 
I 

carcafos I contraJ.ului totalăaI~Uii 
incro:lirţll conlIa:lUlui 
cmtractul I 

II 

L, 
! 

,I 
, 

I 
,, 
I 
i 
I 
I 

1 

I, I 

I I , 
i 

I , 

i I 

I 
, I 1, 

~~~~_<------,t~~L--1------L.__L-----'_-----l 

') Prin rude de gradul J 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 actiunilor. 

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

Data corn pletă rii Simn;;lu'1l 
.1. '.) «

.sLJ-::...t:..eIt.:..... 
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