
DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata,               VINTILA I. MAmANA CLAUDIA
de      CONSILIERACHIZITII PUBLICE     la    MUNICIPIULUI SEBES

CNP                                                             , domiciliul     Mun.SEBES, str

având funcţia

iud.Alba.

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia]) detin următoarele:

* 1) Pnn familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

1. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate În alte tări.

'^   Adresat~;ah`''Zbţriţ;`î't
•        `:'            '

ri

-  ,, ,`:, ,?,.#,`-!a '  ± .,1  : * : iă  -l`fy-ţ. \-.-_

*  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 (titulanil, soţuL/soţia, copilul),

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietanlor.

2. Clădiri

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

Adresa sau' 'z6na ` .`  .~,   ,):` t,a_ţtg,Şyri*
-,,..,Ahul   -,  ,'dbbândirii`

Supririţa '  `cota_ .ar Modul ded6bâriti+re
;''~+q:`       Tîtilarh|2,y~``,t:+L`,Darte  (, •,ş-.,,.L.        .,,      =-,_      J,        .`

SEBES, str

2006 140 mp 1/1 cumparare

VINTILA MARIUS
• id.ALBA

2
1/2V"TILACLAUDIA 1/2

-



*  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 bununlor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

11. Bunuri mobile
1.  Autovehicule/autoturisme,  tractoare,  maşini  agricole,  şalupe,  iahturi  şi  alte  mijloace  de  transport

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

N;tura   _
`    Mară   '

Nr.d?Pufăti Anul d:et `fab^ri€?ţi,€ \  M6dul ded\Qb^tititi.e   '+-+``'

AUTOTURISM AUDI 1 2018 cumparare

2.  Bunuri  sub  formă  de  metale  preSoase,  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.

Descriere sumară    .
`+  And`h,dbâLtiriit ;`r ~  z. •r,.v,.va|oarea estihată  . `

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

Natura bunului Data Periba'na către care s-a Foma Valoarea     `
înstrăinat înstrăiriării

`.mstrăinat
înstrăinării



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.

Institutia care admj nistr€azăŞiadresaacesteia TÎpul* Valutil Deschis^manul Sold/val®at.e la zi

*Categoriile   indicate   sunt:   (1)   cont   c;urent  sau   echivalente   (inc:lusiv   card);   (2)   depozit  bancar  sau

echivalente;       (3)  fonduri  de  investiţii  sau  echivalente,  inclusiv ftonduri  private  de  pensii  sau  alte  sisteirie  cu
acu"ulare (se vor declara cele afierente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investitii 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 În care persoana este
Tipu,* Număr de titluri/ Valoarea totală la zi `acţionar sau asociat/lmeficiăr de împrumut cota de paricipare



*Categomile  indicate  sunt:   (1)   hârţii  de  valoare  deţinute  (titluri  de  stat,  certificate,   obligaţiuni);   (2)

acţiuni sau părţi sciciale în societăţi coiiierciale;  ( 3 )  împrumuturi acordate în nunie personal.

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  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 fmanciare acumulate în străinătate.

Credit6r \` Contractat în anul Scadentlai   r »        vaioare`./,Lff'

VI.  Cadouri,  serviciî  sau  avantaje  primite  gratuit  sau  subvenţîonate  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  '
'y    sursavenituiuî:.   ` Serviciu] prestat/Obiectul Venitul anual   .

n^umele. ad`resa     ' Îenerator de venit` înca'Saf ` h '

1.1.  Titular

1.2.  Sot/sotie

1.3.  Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al  111ea`
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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. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veriturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venjtuJuj : Serviciu] prestat/Obiectul Venitul anual
`      nume]e,adresa 2enerator de venit

^ricasat

1. Venituri din salarii

1.1.  Titular

VNTILA MARIANACLAUDIA Muricipiul Sebes,str.PiataPrimarieinr.1,Mun.Sebes,iud.Alba 1                CONSILIER
19.278  lei

1.2.  Soţ/soţie

VnvTILA MARrus
SC LOGISTIC TRANSROMSRL,Sebes,str.iud.Alba

Logistica 43.288  lei

1.3.  Copii

2. Venituri dln activiiăţi independente

2.1.  Titular

2.2.  Soţ/soţie

3jJ{S±j|}±!i din cedarea fo los inţei bunurilor

3.1.  Titular

3.2.  Sot/sotie

4. Venituri din investitii

4.1. Titular

4.2.  Soţ/soţie

5 . Venituri din pensii

5.1. Titular

5.2.  Soţ/soţie



6` Venituri din activiiăţi agricole

6.1.  Titular

6.2.  Sot/sotie

Cine a rea)izat venituL
Sursa venitu]ui: Serviciul prestauobiectul Venitul anual
Nume. adresfl Eenerator de verit

^lncasat      '

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.  Sot/sotie

8.3.  Copii

VINTILA MARC WOLFGANG A.J.P.I. S. Alba. Alba-Iulia,str.N.Titulescu,nr.108.
ALOCATIE 1.0081ei

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

Data completării

24.08.2021

semh     _



"   ,    _    `,,1,  _                  ,,.,. ;  :  .r  ,  F'  i,  U  LU  :

DECLARATIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata,               VINTILA I. MARIANA CLAIDIA
de      CONSILIERACHIZITII PLTBLICE     la    MUNICIPIULUI SEBES

CNP                                                               , domici]iul     Mun.SEBES, str.€

având funcţia

„jud.Alba

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



5. Contracte, inc]usiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridîcă, consultanţă şi cîvile, obţinute ori aflate
în derulare în timpul  exercitării funcţiilor, mandatelor sau  demnităţilor publice fimnţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comercîale cu capital de stat sau unde staml este
acţionar maj oritar/minoritar :

51             .      decmbm
h* ftxriricmaftxst

Tid1 m - Vakmta

riqptmrie(dQmrisah damritaSah huoJnimcomam fitiari 8"aa-
Thdff.....

1

Scwrie..... 11

Riridegridl])aletidmhri

Scmd#ccmaciale/Pezsomăffică•,,,,,.,.==:1.111,,,,,:lm.:l,!l.`\,!`i,ulmduale,cric*easociase,socidăficivfleproftsicndesaisocidfiduepioftsicmalecuriipmdezehri]ficzDed±profriadeaMocat/OgmizSirffiivcmzmermleJFuririi/Asociafii2)

(

1

i

]) Prin rwcJe de g7-adw/ / 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  defirite  la  punctul  5.  Nu  se  declară  contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni  la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi  rudele de gradu]  I deţin mai puţin de
5°/o 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 incomp]et al datelor menţionate.

Data completării

24.08.2021 ..... €'

s{`tia
*


