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DECLARATIE DE AVERE 

Anual, pănă la 15 iunie 

Subsemnata ONUT V. IULIANA, avănd funcfia de Inspector la Municipiul Vulcan, CNP 
2840713330213, domiciliul Vulcan, Hunedoara Str. Crisan, nr.1, bl. -, sc. -, et... apt.. 

cunoscănd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declara~ii, declar pe proprie 
răspundere că Tmpreună cu familial dexin următoarele: 

*1) Prin familie se Tn;elege so>iul/sotiiia şi copiii afla>iiTn Tntre(inerea acestora. 

open 
I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate Tn alte tisări. 

*Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de 
terenuri extravilane, dacă se află Tn circuitul civil. 

*1) La "Titular" se mentisionează,Tn cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotiul/so>iia, 
copilup şi cota-parte, iarTn cazul bunurilorTn coproprietate, numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate Tn alte (ări. 

Tara: 
ROMANIA 
Judet: 
Suceava 
Localitate: 
Suceava-
Adresa: 
Samoil 
Isopescu 

Apartament 2007 63 m2 1/2 
Contract de 
vănzare 

cumpărare 

ONUT IONEL 
ONUT 
I U LIANA 

*Categoriile indicate sunt: (1 apartament; (2) casă de locuit• (3) casă de vacant:ă; (4) spa>iii comerciale/de 
produc4ie. 
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*2) La "Titular" se mentionează, Tn cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, 
copilul) şi cota-parte, jar Tn cazul bunurilor Tn coproprietate, numele coproprietarilor. 

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

transport care sunt supuse Tnmatriculării, potrivit legii 

Autoturism 

Autoturism 

FORD FOCUS 

PEUGEOUT 

1 

1 

2011 

2019 

Contract de 
vânzare cumpărare 

Contract de 
vânzare cumpărare 

2. Bunuri sub form ă de metale pretioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colectii de arts şi 
numismatic, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a căror valoare 
1nsumată depăşeşte 5.000 de euro 

NOT?,: 
Se vor mentiona toate bunurile aflate Tn proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul 

României la momentul declarării. 

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

IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea Tnsumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate Tn bănci sau institutii financiare din străinătate. 

*Categoriile indicate sunt: (1) coot curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sou echivalente; (3) 
fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pens/i sau cite sisteme cu acumulare (Sc vor 
declara cele aferente anului fiscal anterior). 
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2. Plasamente, investiSii directe şi i'mprumuturi acordate, dacă valoarea de pia; ă însumată a 
tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTA: 
Se vor declara inclusiv investitiile şi participările Tn străinătate. 

*Categoriile indicate sunt: (1) hărtii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) agiuni sau 
părti sociale Tn societăti comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 

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

NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele aflate Tn străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan>jii emise in beneficiul unui ter;, bunuri achizitionate in sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea Ynsumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

N OTA: 
Se vor declara inclusiv pasivele flnanciare acumulate Tn străinătate. 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fa4ă de valoarea de piat ă, din 
partea unor persoane, organiza~ii, societă;Gi comerciale, regii autonome, companii/societătiii 
na;ionale sau institutii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garant,ii, decontări de 
cheltuieli, altele decăt cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 
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*Se excepteazp de la declarare cadourile şi trata(iile uzuale pr/mite din partea rude/or de gradul I şi at /I-tea. 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate Tn ultimul an fiscal Tncheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Cu modificările şi completările 
ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

t. Venturi din solar// 

1.1. Titular 

ONUT IULIANA 
Municipiul Vulcan, 
VULCAN MIHAI VITEAZU 
NR 31 

SALARIAT 16389 RON 

1.2. Soj/so(ie 

ONUT IONEL 

PROTOPOPIATUL 
PETROSANI,PETROSANI 
GENERAL DRAGALINA 
NR S 

SALARIAT 39600 RON 

1.3. Copii 

ONUT MARIA AJPIS HUNEDOARA, 
DEVA PIATA UNIRII NR 2 ELEV 2539 RON 

ONUT NICOLAE AJPIS HUNEDOARA, 
DEVA PIATA UNIRII NR 2 ELEV 2539 RON 

2. Venturi din aetivitd{i independents 
2.1. Titular 

2.2. Soysoxie 

3. Venturi din cedarea folosinfei bunurifor 
3.1. Titular 

3.2. Soyso;ie 

4, Ven)turi din investijii , 
4.1. Titular 

4.2. Soysojie 

5. Venituri din pensli ; 
[:

5.1. Titular 
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5.2. Soj/so4ie 

Venturi din actitwtbp agricoie 

6.1. Titular 

6.2. Soyso ie 

7. Venturi din premiişi din jacuri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. Soysotie 

7.3. Copii 

8 Venturi din alte surse 

8.1. Titular 

8.2. Soysoxie 

8.3. Copii 

Prezenta declaraSie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men~ionate. 
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