DECLARAȚIE DE AVERE

Subsemnatul

FAINARA GH SERGIU
Consilier

având funcția de

...............................................................................................................................................................................
Consiliul județean, Galati, Galati

•a ..
Galati, județul Galati

domiciliul

CNP

cunoscând prevederile art. zvz am coaui penai privino laisui in aeciarațn, aeciar pe proprie răspundere că împreună
cu familia^) dețin următoarele:
* 1) Prin familie se înțelege soțul/soția și copiii aflați în întreținerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte țări.
Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii Suprafața

Cota-parte

Modul de dobândire

Titularul1 )

Galati,
1.000
Vanatori,

Agricol

2017

Contract de
100 %

m2

Fainara Anamaria
donație

* 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.
1) La "Titular" se menționează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soțul/soția, copilul), iar în cazul
bunurilor în coproprietate, cota-parte și numele coproprietarilor.
2. Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte țări.
Adresa sau zona

Categoria*

Anul
Suprafața
dobândirii

Cota-parte

Modul de dobândire

Titularul1 )

Galati, Galati,
Apartament

2012

42 m2

100 %
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Moștenire

Fainara Sergiu

Galati, Galati,

Contract
ApartaDent

20L9

50 r

55 h2

Fainara sergiu

de

tL/21

vaDzafe

Fainara ArtaDaria

cullrparar€

(L/21

* Categoriile indicate sunt: (l) apartament; (2) casi de locuit; (3) casa de vacanla; (4) spatii comerciale/de producfie.
l) La "Titular" se menlioneazd, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, solul/sotia, copilul), iar in cazul
bunurilor in coproprietate, cota-parte

ii

numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
l. Autovehicule/autoturisme, tractoare, magini agricole, galupe, iahturi
potrivit legii
inmatriculirii,
supuse

Marca I

Nalura

Autovehicul

nr.

FORD

oe

rucefi

1

9i alte mijloace de transport care sunt

Anul de

Modul de dobAndire

2006

Mostenire

2. Bunuri sub formd de metale prefioase, bijuterii, obiecte de arti 9i de cult, colectii de artl gi numismatici, obiecte
care fac parte din patrimoniul cultural na{ional sau universal, a ciror valoare insumatl deplge$te 5.000 de euro

NOTA:
Se vor menliona toate bunurile aflate
momentul declardrii.

in proprietate, indiferent daci ele se afld sau nu pe teritoriul Romdniei

Dcscriere sumarl

Ill. Bunuri mobile, a clror

Anul dotrindirii

la

Valoarea estimata

valoare dep5ge9te 3.000 de euro fiecare, 9i bunuri imobile instriinate in ultimele

12

luni
Nal ura bunului

instriinat

Data

instrdinirii

Persoana catre care
s-a

instriinat

Forma

instriiolrii

Valoarea

IV. Active financiare

l. Conturi gi depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire gi investire, inclusiv
cardurile de credit, dacl valoarea insumati a tuturor acestora depi$elte 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in

binci sau institufii financiare din straintrtate.

lil fi tHtfifl ffi ffi lillHlflillfr lilHiltlfiffi lffi lillffi ffi ttffi tltifl tHffiiiltffi [fl [tffi tfl ffi tilt{ ffi ll lil
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Tipul*

adreSi acesteia

Yaluta

Deschis

in anul

Sold/valoare la zi

*Calegoriile indicale sunt: (1) conl curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echiyalente; (3)
fonduri de
investilii sau echivalente, inclusiv londuri private de pensii sau alte sisleme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului
tiscal anterior) .
2. Plasamente, investifii directe gi
depdqegte 5.000 de euro

imprumuturi acordate, dac{ valoarea de piali insumattr a tuturor acestora

NOTA:
Se vor declara inclusiv

investitiile qi participerile in strdinatate.

Emitent titlu/societatea ?n care persoana este
ac(ionar sau asociaUtreneficiar de imprumut

Tipul*

Numir

de

titluri/

cota de participare

*Categoriile indicate sunt: (l) hdrtii de valoare delinute (titluri de stat, certificqte, obligaliuni); (2) acliuni sau pdrli sociale
in socieldli comerciale; (3) tmprumuluri acordale tn nume personal. 4
3. Alte active producitoare de venituri nete, care insumate depitesc echivalentul a 5.000 d€ euro pe an:

Dcscriere

Valuta

Valoare

+

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in str[inetate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanfii emise in beneficiul unui terf, bunuri achizifionate in sistem leasing gi alte asemenea
bunuri, dacl valoarea insumattr a tuturor acestora depSgegte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strdinatate.

Creditor

Contractat in anul

Scadent in anul

Yaloarea

CEC BANK

20L1

2020

3.000

rNG

2079

2024

60 . 000 RoN

BANK

RoN

lil fi ttfl [fl fi iltfl ffi |lif, flHtil [t][#ffi ffi tlrtflilt'Hfifl ffi{llfl tfl Hiffi ffi ffii [HIfl tifl [i liJlfl lX{illi]
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il

1

ING

203L

201-9

BANK

210 .000 RoN

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primiae gratuia sau subvenfionate fati de valoarea de piaiE, din psrtea unor
persoane, organiza(ii, societtrli comerciale, regii autonome, companii/societtrfi nafionale sau instituiii publice
romenegti sau striine, inclusiv burse, credite, garanlii, decontiri de cheltuieli, altele decat cele ale angajatorului, a
ctrror valoare individualtr depilegte 500 de euro*

l.l.

Venitul anual

Sursa venitului

Cine a realizat venitul

generator de Yenit

incasat

Titular

1.2. So(/sofie

1.2. Copii

*Se excepteazd de la declarare cadourile

ti

trqtaliile uzuale primite din partea rudelor de gradul I

Si al

ale declarantului gi ale membrilor stri de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat
din Legea nr.57112003 privind Codul fiscal, cu modificErile $i completirile ulterioare)

VII. Venituri

art.4l

ll-lea.

(potrivit

NOTA:
Se vor declara inclusiv

veniturile provenite din strdinatate.

Cine a realizat venitul

l.
I

Venitul anual

Sursa venitului

g€nerator de venit

incasat

Yenituri din salorii

.l . Titular

FAINARA SERGIU

Consiliul judetean,
Galati, str. Eroj-1or
nr. 7

sa

1arr.u

6?

.265

RON

45

.200

RON

1.2. So/sotie

EAINARA MACOVEI ANA!,IARIA

spitsalul clj-nic de
urgeDta pentru copii
Galati, Galati

,

sala!iu

1.3. Copii

lilffilffiIlfftrl,ffiifrt't{,11ffifiUltffilltiili7ififfiffiitill,ill+litlflftfffiilintiltfrttJlfllHJtill#HlilHllili
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FAINARA AIEXANDRA

ANPIS , GAIATI

Al-ocati€ de stat ptr.
copii

2. Venitwi din activildli independente
2.1 .

Titular

2.2. So{/soJie

3.1. Titular

3.2. SoJ/so1ie

4. Veniluri din inveslilii
4.1. Titular

4.2. Sot/sojie

5, Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. So{/sofie

6. Venituri din actiyitdli agricole
6.

l. Titular
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1.800

RON

6.2. So{/so(ie

7. Veniluri din premii gi din jocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. So{/soJie

7

.3. Copii

&
8.1. Titular

8.2. So1/soJie

8.3. Copii

Prezenaa declarafie constituie act public Ai

rispund potrivit l€gii penale pentru inexactitatea sau caracterul

incomplet al datelor m€ntionate.
Data completirii

Sem

n

Itu ra

2910512020
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