
DECLARAŢIE DE AVERE 

Su hse m113 tul/Su bsern Il ala. OROŞANU C. MARIUS-LEONARDO • având functia 
de CONSILIER LOCAL la CONSILIUL LOCAL BOTOŞANI 

MUN. BOTOŞANI, STR. 
CNI' , domiciliul t10TOŞANI 

cunoscând prevederile art, 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere 

că împreună cu familial) deţin următoarele: 

*1) Prin familie se inţelege soţul/sotia şi copiii aflaţi În Întreţinerea acestora. 

1. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ:
 

Se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări.
 

-------+-----I-----+---+---+-------!------1 

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

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

2. Clădi"; 

NOTĂ:
 

Se vor declara inclusiv cele atlate in alte ţări.
 

1999 1/2 DE SCHIMB LEONARDO (1/2)55,82 MP 
OROŞANU- SOTa'AN' . 

(TOTALĂ) IULIANA (1/2) 

46,52 MP 
(UTILĂ) 

OROŞANU 

CONTRACT MARIUS-

MUN. BOTOSANI, STR 
I • 

---;--=---;-c;--:---,:-----.J'Lc----L--c:c---,-L-:----;----f:c----::-'-;------::---::~:..::.:::=.:-'--"-'~___,_,_J

* 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 bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 



II. Bunuri mobile 
l. Autovehicule/autotu risme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii 

AUTOTURISM HYUNDAI i20 
cumpărare 

2. Bunuri sub formă de metale pretioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colectii de artă şi 

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultnral national sau universal, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor menţiona toale bunurile atlate În proprietate, indiferent dacă ele se atlă sau nu pe teritoriul Romăniei 

la momentul declarării. 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bnnuri imobile înstrăinate În 
ultimele 12 Inni 

IV. Active financiare 

I. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de econormsrre şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de enro 

NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv cele atlate În bănci sau instituţii financiare din străinătate.
 

"Categoriil« indica le sunt: (J) cont curent sau echivalente (inclusiv cord); (2) depozit bancar sau 
echivalente: (3) fonduri de investiţii sau echivalenle, inclusiv fonduri private de pensii sau oile sisteme cu 
acumulare ('e vor declara cele aferente anuluifiscal anterior). 
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Z. Plasamente, Investitii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea dc piaţă însumată H tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ:
 

Se vor declara inclusiv investitiile şi participările în străinătate.
 

"Categoriil« indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni}; (2) 
actiuni sau pâr(i sociale În societăţi comer...'iale; (3) Împrumuturi acordate În nume personal. 

3. Alte active produeătoare de venituri nere, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
311: _ . 

NOTĂ:
 

Se vor declara inclusiv cele anale 111 străinătate.
 

v, Da tot-ii 
Debile, ipoteci, gal'anţii emise În beneficiul unui tert, bunuri achiziţionate În sistem leasing şi alte 

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

NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate În străinătate,
 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii. societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
institutii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajarorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro> 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

'Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul / şi al Il-lea 
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VII. Venitu r i ale decla rantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an fiscal Încheiat 
(potrivit art. 41 din Legca nr. 571/2003 privind Codnl fiscal, cu modificările şi cornpletările ulterioare) 

NOTA: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

J. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

Orosanu Marius-Leonardo 

I 

1.2. Sot/sotie 

Oroşanu luliana 

1.3. Copii 

Cartel ALFA Botoşani 

DGASPC Botoşani 

ALFA Hotels Bucureşti 

Casa Sindicatelor Botoşani 

AJOFM Botoşani 

DGASPC Botoşani 

Raport de muncă 

Raport de serviciu 

Raport de muncă 

Indemnizaţie CA 
(În numele şi pentru Cartel ALFA) 

Indemnizaţie CC 
(în numele şi pentru Cartel ALFA) 

Raport de muncă 

660 lei 

10.486 lei 

11.062 lei 

586 lei 

1.524 lei 

21.810 lei 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Tillliar 

22. Sot/solie 

3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor 

13.1. Titular 

3.2. SOl/soţie 

4. Venituri din investi/ii 

4.1. Titular 

4.2. SOI/soţie 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 
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6. Venituri din activităţi agricole 

l6. 1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

---l --L --l ----i 

7. VenilUri din premii şi dinjocllri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copil 

8. Venituri din alte sursec' Titular 

ir_~oţlsope 

1i3. Copii 

Orosanu Anamaria UBB Cluj Napoca Bursă şcolară cea. 3.000 lei 

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

Data completării 

08.07.2016
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DECLARAŢIEDE INTERESE
 

Su bsemna tullSu bsemn a ta. OROŞANU C. MARIUS-LEONARDO , având functia 
de CONSILIER LOCAL la CONSILIUL LOCAL BOTOŞANI 

MUN. BOTOŞANI, STR. 
CNP , domiciliul ,JUD. BOTOŞANI 

cunoscând prevederile art, 292 din Codul penal privind falsul În declaratii, declar pe propria răspundere: 

i I ASOCIAŢIA ŞTIINŢA SUNTEM NOI CRAIOVA MEMBRU 
Nu este cazu I Nu este cazul 

, SUSŢINĂTOR !
I 

Unitatea 
- denumirea şi adresa-

i 
I 

i 

I 

Calitatea deţinută părţilor sociale 
Valoarea totală a 

şi/sau a actiunilor-

4.1. 

Institutia Pnxedura prin 
Oala

5.1 Bcrefcarul de cootrnet nurele, Tipul DumtacontIa:tlnlă: careafosr încheierii 
c01tl1leluluiprrnuIT",leJdenumirea şi airesa denumirea şi Încredin[a1 cootraetului contractului 

cootraetuJa:J= 
Titular . 

L .---.J ----'-__----" ---'- --'---_----'__--.J 

I 



-
I ~LKie~~ldUIII)ak:litulaIUIUi 

I .. . 

~Xidiiţicomerciale/ Pe'sUlnă fizicii 
aLrtOlimJăi Asociaţii familiale! Cabinete I, 

I individuale, cabiooe asocoe, societi\i 
civile pmtesiOllaie sansocietăţi civileI I 

. pmfesiOl1ale cu liispLU1(iel1' limilmii care 
! desfăşană pmfesia deavocati OjŞlllimţii 

I neguvemamenlalel FLUldatii/ Asociaţii" 

I T-' 
, 

i 

I 

I 

I, 

1) Prin rude de gradul I se înţe lege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 

21 Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută. titularul. 
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte. aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai putin de 
5% 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 incomplet al datelur menţionate. 

Data completării Semnătura-

08.07.2016 
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