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DECLARAŢIE DE INTERESE
 

Subsemnatul/Subsemnata, Pleşca Stelian , având fu nctia 
de Consilier Local la Consiliul Local Botoşani 

CNP , domiciliul 

, 
cunoscând prevederile ari. 326 din Legea nr, 286/2009 privind Codul penal, cu modificările Ci completă riie 
ulterioare, privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere: 

Nr. de părţi Valoarea totală a'Unitatea 
I 

Calitatea detinută sociale sau părţilor sociale I 

1 - denumirea şi adresa  '=t= _____________===~_-_ . d:cţiuni! şi/sau a acţiunilor _t..- "---'--1,--- _~
 

Valoarea beneficiilor Calitatea deţinută 

I 

I 

F 
I 

'-------------------------,--------,------- 

~li 

4.1 ...... Secretar General·Partidul Naţional Liberal·FiIiala Judeţeană Botoşan i 

Illv~ele de :llSistenţă ju • 
u.I e~~itirii fun, 

ndurl-extel'JllHl, 
r/D!iuoritar: ' 

1
 



I 

i 

, 
i Institu!ia 
I 

5.1Bereficiarul de mntratt numele. comrazarnă 

(IDlUlllele/denU!11ire3 şi adresa renlll11itci şi 

adresa 
T11UIar ....... , ......
 

I 

Proceduraprin 
careafosr 
nx:redinţ]t 

mntractul 

LSolISO!ie .............
 

Data 1 ! Vak
Tlpll Durata

îoclJ:ierii 
, 

totală 

i i

=lLUltrdctului ! mnlractului
contrarului mn , 

I I 
Ila:tului I 

i 

!1.----+-
! 

~ 
Socefjjţi canerciale/P=:xmă fizică
 

autori:zatii/ Asociaţii fumiliale/ Cabinete
 
irxlividuale, albinele asxiae, societăţi
 

civile profesionale sau socieliiţi civile
 
jmlesioralecu IăspuIrn-e limitatăcare
 

desfăşoară profesia de avocati Qgilnizaţii
 

neguvemamentaJei Fundaţii! A=iaţii2)
 

li Prin rude de gradul] se inţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
" 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 pct 5. Nu se declară contractele 
societă ilor comerciale pe ac iuni la care declarantul împreună cu so ul/so ia i rudele de gradul 1 de in mai 
pu in de 5% din capitalul social al societă ii, indiferent de modul de dobândire a ac iunilor. 

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

Data completării 

2s:.:::....??E.:.~t P
 

Atenţie! Declaraţia trebuie să fie semnată şi datată de candidat pentru a avea caracter original 
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DECLARAŢIE DE AVERE
 

Suhsemnatul/Subsemnata, Pleşca Stelian , având funcţia 

de Consilier local la Consiliul Local Botoşani 

Mun.Botosani.Jud. Botoşan 

CNP , domiciliul 

, 
cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr, 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările 

ulterioare, privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere că Împreună cu familia!) deţin 
următoarele: 

*1) Prin familie se inţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi in intretinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Str 3 2008 

2008 

3S m2 

24m2 

1/2 

1/2 

Cumpărare 

Pleşca Stelian 
Cumpărare Pleşca Tania 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier: (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se află in circuitul civi1. 

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar in cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele copropr ietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ:
 

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
 

Cumpărare 

1
 



Str.l Decembrie 22 
4 2008 65m2 1/2 

I 

Cumpărare 
Pleşca Stelian 
Pleşca Tania 

, 

~ 
, Categoriile indicate sunt: (1) apartament: (2) casă de locuit: (3) casă de vacanţă: (4) spaţii comerciale/de 
producţie. 

'2) La "Titular" se menţionează. in cazul bunurilor proprii. numele proprietarului (titularul. soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietatc, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

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

care sunt supuse înmatrfculărti, potrivlt legii 

2004 CumpărareAudi A6 1Autoturism 

r--------+----+---+----f---=-1
 
2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijutcrii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 

nurnismatică, 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 in proprietate. indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 
la momentul declarării. 

f-----~--I---I----_

t-----l E=---i 

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

2 



'----- -----l -----'L J ~ _ 
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.
 

r_'li_B_an~k ~ _----+-----+------+--------------i 

L-- ~I----~
----1--+-1-------+---L--------c
 

'Categoriile indicate sunt: (lI cont curent sau echivalente (inclusiv cardş: (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii 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. 

---t----+__ t---~ 
.~--+------+ I !'-------d I 1I 
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*Se excepteoză de la declarare cadourile ~\i trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradu! 1 şi a/Il-lea. 

Vll. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate ÎII ultimul aII fiscal Încheiat 
(potrivit arr. 41 din Legea IIr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

Plcşca Stelian 
DGASPC Botoşani 

se NOVA APASERV SA 
Botoşani 

Inspector SM -PSI 
Inspector SM -PSI 

i] 4.400 
1.000 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

2. Venituri din activttăţi independente 

--+-------------jf- I2.2. Soţ/soţie 

2.1. Titular1----------+----------------~----1 

3. Venituri din cedarea folosiniei bunurilor 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

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 activităJi agricole___________________~~ ..J 
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6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

•._ ....,,,.. Venitul anual 
. '. il\ţaŞat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 

Pleşca Stelian 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

I 
IConsiliul Local Botoşani 

ICamera Deputaţilor 

Consilier Local 
Consilier 

3.600 
6.000 

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

Data completării Semnătura 

7~ - ;) r: ~ 2. <9 I ~ 
~ ~ . 
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