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DECLARAŢIE DE AVERF

Subsemnatul(a) Putan V. Ion, având funcţia de Poliţist Loca| la Municipiul Sebeş, Direcţia Poliţia

cunoscândprevederiieari.326dincoddu°impîecE':r[prîi:inDdaiâis:i°^=âdneăc'iasrţr;iweciarpepropri„ăspunder„ă
Locală  cu   cNP                                                                                                                                              jud.,  jud.  Alba,

împreună cu familiaL) deţin următoare]e:                                                               i

* 1 ) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestoLa.

I. Bunuri imol)iLe                                                                                                              1

i 5eTrin:u ri                                                                                            1
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.                                                   i
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*  Categoriile indicate sunt:  (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luţiu de apă; (5) alte categorii de terenuri

extravilane, dacă se află în circuitul civil.
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2. C]ădiri                                                                                                                                    1

NOTĂ:                                                                                                                    ,
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.                                                  '
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*  Categoriile  indicate  sunt:  (1)  apartament;  (2)  casă  de  locuit;  (3)  caiproducţie.I*2)La"Titular"semenţionează,încazulbuiuilorproprii,numelepropriiarîncazulbunurilorîncoproprietate,cota-parteşinumelecoproprietarilor.;
ă  de  vacanţă;  (4)  spaţii  comerciale/deetarului(titularul,soţul/soţia,copilul),



11. Bunuri mobile
•1.Autovehicule/autoturisme,tractoare,maşiniagricole,şalupe,+hturişialtemijbmedetranspori

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

|Fă#u,``n.     fflffi-iîa|.t.. Matca,          1.
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Ftiffi`ftŢgi.`ji{    i,nH]H"HH"`'t:L     IAutoturism

Ford fiesta 1 199 cumpărare

Autoturism Audi 1 200 cumparare
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2.  Bunuri  sub  formă  de  meta]e  preţioase,  bijuterii,  obiecte  dj,nnus:ă:,3tîceăjă;ebşi,eec;:.63r.ee:aucr.partedinpatr'moniu`cu`tura`naţio|artă  şi  de  cult,  colecţii  de  artă  şinalsauuniversal,acărorvaloare

NOTĂ:
Sevormenţionatoatebmurileaflateînpropnetate,indiferentdacăileseaflăsaunupeteritondRomâniei

la momentul declarării.
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III.Bunurimobile,"ărorvaloaredepăşeştemoodeeurofiec[re,şibunuriimobfleînshăhateîn
ultime]e 12 luni
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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

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

5.000 de euro

străinătate.
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acumulare (se vor declara cele af ierente amlui f iscal anterior).                        |

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă
acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

tia]oarea de piaţă însumată a tuturor
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*Categoriile   indicate  sunt:   (1)   hârtii  de  valoare  deţinute  (titluri| de  stat,  certificate,  obligaţiuni);   (2)

acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale ;  ( 3)  împrumuturi acordate î,n nume personal.
1

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite,  ipoteci,  garanţii  emise  în  beneficiul  unui  terţ,  bunuri  a[hkiţionate  în  sistem  leasing  şi  alft

asemeneabunuri,dacăvaloareaînsumatăatuturoracestoradepăşeştei.000deeuro

NOTĂ :                                                                                                                                         1
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.      ,
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VI.  Cadouri,  servicii  sau  avantaje  primite  gratuit  sau  subvenţipnate  faţă  de  valoarea  de  piaţă,  din
partea  unor  persoane,  organizaţii,  societăţi  comerciale,  regii  autonope,  companii/societăţi  naţiom[e  Sau
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1 . 1 . Titular

*           ,       I      \

1.2.  Soţ/soţie

1.3.  Copii

*Se excepţează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al 11Jea.

VII.  Venituri ale  declarantului  şi  ale  membrilor  săi  de  familie,  realizate în  ultimul  an  fiscal ^mcheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571#003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
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1. Venituri din salarii
•          '      'ţ,       ,L,,,\',='       `-,`-lţ

1 . 1 .  Titular

Puţan lon
Municipiul Sebes, str. PiataPrimariei,m.1,Mun.Sebeşjud.Alba

Poliţist Local
25.975  lei

1.2.  Soţ/soţie

Puţan Elisabeta
Alpin 57 Lux Sebeş, str.Mm.Sebeş,iud.Alba

Ambalator 13.800  lei

1.3.  Copii

2. Venituri din activităţi independe nle
r

2.1. Titular

2.2.  Soţ/soţie

3. Venitwi din cedarea folosinţei bunurilor
3 . 1 . Titular

3.2.  Soţ/soţie



4. Vertituri din investiiii •    ,,    `  .JkE*ţ`;,.,,J",:J'`,i,"`

4.1. Titular

4.2.  Soţ/soţie

5. Venituri din pensii

5 . 1 . Titular

5.2.  Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole                                                                                             _ ±::;±i±;:::
6.1. Titular

6.2.  SoVsoţie
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7. Venituri din premii şi dinjocuri de noroc

7.1. Titular

7.2.  Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse

8 .1 . Titular

8.2.  Soţ/soţie

8.3. Copii

Prezenta  declaraţie  constituie  act  public  şi  răspund  potrivit  legii  penale  pentru  inexactitatea  sau
caracterul incomplet aL date]or menţionate.

Data completării
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Semnătura
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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul(a) Putan V. Ion, având funcţia de Poliţist Local la Municipiul Sebeş, Direcţia
Poliţia Locală cu cNP                                    ii domiciliul în Daia Română, str.                                   i., Alba, cunoscând
i)revederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere
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[) Prin mcJe c7e grc}cJw/ / 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  1  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
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