
l 03036

DECLARATIE EIE AVERE

Anual, până la 15 iunie

(smnatul Vaidos I. Marcel—Nucu, având funcţia de Director adjunct la Complex '

i* iuwriiall lzvuru-muresului. CNP 1591115190714— , domiciliul Voslabeni, Harghita Siţr. just;…. -„ sc. — et. -, apt. -

un: nd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsulîn declaraţii, c'leclar ):m- Fii-zipLin-iiere că împreună cu familia” deţin următoarele:

im, …. rău-"Gl,

'i'l) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

l. Bunuri imolbile

'I. Terenuri
NOT/5:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

m:.resa sau “

* Anul cota- Modulile
........

. „
\—

nfama Categoria clobândlrii Suprafaţa parte dubâml' ' ”H…“ …

'l ra: _

ROMANIA
Jucat:
"larg…”

, Agricol 1992 7.63 Ha 1/1 % Moştenire IAA…„ŞI
„J “

'

.

( L. “.“ .

l

l

Forestier 1998 1 Ha 1/1 % Moştenirc— ….…

vozsiabeni

iara:
…;

ROMANIA
?

\

Intravilan 1992 0.22 Ha 1/1 % Moştenire



'ÎQOMAi-ii».

Judet:
Harghita

:aliizate: vânzare

l

1

u ., 1 Mar

l

, . cumparare
Murr ului -

'esa:
:)ru

lvl uresului

(“ategoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) site
un extravilane, dacă se află în circuitul civil

|) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (ritulai.Jl.'Cţu
ilulţ şi cota- parte, iar în cazul bunurilor|n coproprietate, numele copr opiietaiilm

121 Clădiri

NOTA:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţărir

Cota— — Modulrle'muli-élresasau .
\ Anul : ,

dobândirii _sup'a'aîa
,

parte dobândire»
'):

::ciina “iCategorla

l l'a:
R () MAi—l IA

lui: el;:
1 la rgh' [a Contract de

Apartament 2003 70 m2 1/1 % vânzare
cumpărare

llOVlANIA

„Judet: ;

Harghita Casă de „ _ „„
l

alinate: locuit 1998 100 m2 1/1 A Moşteniu,
. i:.. 1

\lt.,|abeni - ,

Adresa:
\rc Iabeni

Contract de
alimte: Casă de

_ 1/1 0 “1 e i

)… vacanţa
2014 30 m2 /o

Zâllyîggr—re
Mures.! *- ' “

}

Adresa:
9 l

lwnru
lui uresului

tegoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) saa…
lucţie.
) La ”Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietaruiui (titularul, rem,

c ,i_. Iu ', :şi cota-parte, iarîn cazul bunurilorîn coproprietate, numele coproprietarilor.



'l. Autovehicule/autotunsme, tractoare, maşini agricole. şalupe, iahturi şi alte mijl '»

izrcinspm't care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii

Natura
Î Marca

' Nr. de bucati Anul die fabricaţie
\

nuiovericul ATV 1 2006

Îluioturism Dacia 1400 1 2004

\"… to-tîli'ism Volkswagen Sharan 1 2001

\nu
ioturism Volkswagen Passat 1 ZOOW

7.. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, culec "

r…rnismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal,

'insu mată depăşeşte 5.000 de euro
un | mai rar

NOTA:

vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritorii.,i

mâniei la momentul declarării.

Descrieresumară ,
Anuldohânclirl *

__
Valcuareai tun….

iii. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare„ şi bunuri im lînblllî' 'instr

ultimele 12 luni

Nia-tura bunului 1

Data Pagini?“ Forrnaînetrăiinarii \lilfriiu
…… . - '“ ' ' ' '

. L |: …
nutiămat instrăinăl'il

_
'mstrăinat

l'U. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare-. fonduri de investiţii, forme echivalente de econom“
' inu

inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.0! .! tie

NOTA:
SE vor declara inclusiv cele aflate in bănci sau instituţii financiare din străinătate,

instituţia care
*

\

:V
i

—— .

'
*

-
»

administrează
_

Tipul* *

,
Valuta

*

_,

DE:—“hits…
_

Sf.![iîh'h'iili

cil-esa acesteia : _

' 3 '» anu _,



EL Plasa ment—e, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de pia
ill'lul'ot acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOT
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent
titlulsacie :ltea în care

scana este
acţionar sau

asociat/beneficiar de
îm prumut

Număr de titluri!
cota de participareTlpUI*

nihtegoriiie indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificare, obligaţi
' sai:/ale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

S:. Alte active producătoare de venituri nete. care însumate depăşesc echivalentul a Emi… ti [. …

…i. an:

Descriere _
_ Valoare

declara inclusiv cele aflate în străinătate.

l.'„ Datorii
înainte, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ. bunuri achiziţionate în sistem
merlea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.004] de eur-:

NOTE:
fii. .icn' declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate,

Creditcir
: Contra-rta: în ;anul

:

Scadent în anul

VI. Ciadduri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de v;
]] artera unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autoname, compan
nationale sau institutii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, creditex gal
i:! altuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte ibn!!! de

[…
.....

— “: '

_

; .; , Î
_

"Serviciul
Cine a realizat venitul prestat/obiectul

generator de venit

“Ve l'l itul animal
'iinr. a.…it

“ Sursa venitului:
_
numele„adresa



+55 excepteaza de la dec/urare cadourile şi trataţi/le uzuale primite din partea rudelor de grimm} !:

Vll. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul am fiscul .

l;»mrivi-t art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi comp!
ii iterio a re)

N O
ŞG'VCH' declara inclusivveniturile provenite din străinătate,

Ii!

i::inie a realiza—!: venitul , Sursa venitul….
numele; adresa“ „

Serviciul prieştatl
' »

Ol' ectulgenera-tor de
\

venit ' '

Venitul animal
'nm: a era i:

** Venituri din salarii

Timlar

\iaidos Marcel Nucu

Complexul Sportiv
National Izvoru—
muresului, Strada
Principala, nr. 1

Coordonarea activitatii 45726 R DN

' .7 sa;/soţie

JOL/SOUE

iv'em'zuri din investiţii

„:LLTimIar

. Sag/soţie

. \l'eniluri din pensii

„Timlai'



\ \v'em'zuri din premii şi din jocuri de noroc
Timlar

\ Copii

& Venituri din alte surse
' Ti'tJlar

Sog/soţie

4 Copii

' iezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru în
. terul incomplet al datelor menţionate.

Data completării ' “

1 7—02-2022


