DECLARAŢIE DE AVERE
Subsemnatul ABLAI L. VLADIMIR având funcţia de şef structură la MApN, CNP______,
domiciliul Techirghiol, _______, cunoscând prevederile art.292 din Codul penal privind falsul în
declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia1 deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri:
NOTĂ: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări
Adresa sau
zona

Categori
a*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Techirghiol,

(3)

2015

162

Sarichioi

(3)

2020

1200

Cota
parte
50%

Modul de
dobândire
Cumpărare

50%
50%

Donaţie părinţi

Titularul2
Ablai Cristina
Ablai Vladimir
Ablai Cristina

Ablai Vladimir
50%
* categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de
terenuri extravilane, 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. Clădiri:
NOTĂ: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări
Adresa sau
zona

Categori
a*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Techirghiol,

(2)

2015

100

Constanţa,

(1)

2019

59

Sarichioi.
Jud Tulcea

(3)

2019

120

Cota
parte
50%

Modul de
dobândire
Cumpărare

50%
50%

Cumpărare

50%
50%

Donaţie
părinţi

Titularul2
Ablai Cristina
Ablai Vladimir
Ablai Cristina
Ablai Vladimir
Ablai Cristina

Ablai Vladimir
50%
* 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
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii:
Natura

Marca

Nr. de
bucăţi

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

Autoturism

Peugeot 206

1

2005

Cumpărare

Autoturism

Ford Fiesta

1

2006

Cumpărare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 euro:
NOTĂ: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe
teritoriul României la momentul declarării.
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Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3000 EURO
FIECARE,ŞI BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a
înstrăinat

Forma
înstrăinării

Valoarea

Apartament
Constanţa,

8 oct 2019

Puşcaşu Nicu

Vânzare-cumpărare

165.000 lei

IV. ACTIVE FINANCIARE
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv carduri de credite, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro:
NOTĂ: se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
Instituţia care administrează şi
adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis în
anul

Sold / valoare la zi

* categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalent; (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 Euro:
NOTĂ: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
Emitent titlu / societatea în care persoana
este acţionar sau asociat / beneficiar de
împrumut

Tipul*

Număr de titluri /
cota de
participare

Valoarea totală la zi

* categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 Euro pe
an:
NOTĂ: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
.........................................................................................

V. DATORII
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Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro:
NOTĂ: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.
Creditor

Contractat
în anul

Scadent la

Valoare

Banca Transilvania

2019

2034

140.000 lei

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 INSTITUŢII PUBLICE ROMÂNEŞTI SAU STRĂINE, INCLUSIV BURSE, CREDITE,
GARANŢII, DECONTĂRI DE CHELTUIELI, ALTELE DECÂT CELE ALE
ANGAJATORULUI, A CĂROR VALOARE INDIVIDUALĂ DEPĂŞEŞTE 500 EURO*

Cine a realizat venitul

Sursa venituluiî
nume, adresa

Serviciul prestat / obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

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 I şi II.

VII. VENITURI ALE DECLARANTULUI ŞI ALE MEMBRILOR SĂI DE FAMILIE,
REALIZATE ÎN ULTIMUL AN FISCAL ÎNCHEIAT (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.
Sursa venituluiî
Serviciul prestat / obiectul
Venitul anual
Cine a realizat venitul
nume, adresa
generator de venit
încasat
1. VENITURI DIN SALARII
1.1 Titular
Ablai Vladimir

M.Ap.N.

Salariu net

67.000 lei

M.Ap.N.

Salariu net
Stimulent inserţie

65.000 lei

1.2 Soţ / soţie
Ablai Cristina-Lucia
1.3 Copii
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Cine a realizat venitul

Sursa venituluiî
nume, adresa

Serviciul prestat / obiectul
generator de venit

-

-

-

Venitul anual
încasat
-

2. VENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE
2.1 Titular
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2 Soţ / soţie
-

3. VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINŢEI BUNURILOR
3.1 Titular
3.2 Soţ / soţie
4. VENITURI DIN INVESTIŢII
4.1 Titular
4.2 Soţ / soţie
5. VENITURI DIN PENSII
5.1 Titular
5.2 Soţ / soţie
-

6. VENITURI DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE
6.1 Titular
-

-

-

-

-

-

6.2 Soţ / soţie
-
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-

Sursa venituluiî
nume, adresa

Cine a realizat venitul

Serviciul prestat / obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

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
Ablai Vladimir

M.Ap.N.

C/V normă de hrană
C/V normă de echipare

13.000 lei
3.400 lei

M.Ap.N.

C/V normă de hrană
C/V normă de echipare

13.000 lei
3.200 lei

8.2 Soţ / soţie
Ablai Cristina-Lucia
8.3 Copii
-

-

-

-

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

Semnătura

14.05.2020
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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul ABLAI VLADIMIR, având funcţia de instructor superior la MApN ,CNP ______,
domiciliat în Techirghiol _______, cunoscând prevederile art.292 din Codul penal privind falsul în
declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii / societăţi naţionale, instituţii de credit,
grupuri de interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii
neguvernamentale:
Număr de părţi
Valoarea totală a
UNITATEA
CALITATEA
sociale sau de
părţilor sociale şi /
DENUMIRE ŞI ADRESĂ
DEŢINUTĂ
acţiuni
sau a acţiunilor
1.1. ...

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor
comerciale, regiilor autonome, companiilor / societăţilor naţionale, instituţiilor de credit, grupurilor
de interes economic, asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:
UNITATEA
CALITATEA
Valoarea beneficiilor
DENUMIRE ŞI ADRESĂ
DEŢINUTĂ
2.1. ...

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi / sau sindicale:
3.1. ...

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau
neretribuite, deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic:
4.1. ...

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare
în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat,
local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul
este acţionar majoritar/minoritar:

5.1. Beneficiarul de contract: numele, Instituţia
prenumele/denumirea şi adresa
contractantă:
denumirea şi
adresa

Procedura
Tipul
prin care a contractului
fost
încredinţat
contractul

A

B

C

Titular…………………………….
Soţ/Soţie………………………….
Rude de gradul I* 1) ale
titularului…………………………..
Societăţi comerciale/Persoană fizică
autorizată/Asociaţii
familiale/Cabinete
individuale,
cabinete asociate, societăţi civile
profesionale sau societăţi civile
profesionale cu răspundere limitată
care
desfăşoară
profesia
de
avocat/Organizaţii
neguvernamentale/Fundaţii/Asociaţii*
2)
*1) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
*2) 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 pct. 5. Nu se declară
contractele societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de
gradul I deţin mai puţin de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a
acţiunilor."
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:
A- Data încheierii contractului
B- Durata contractului
C- Valoarea totală a contractului
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplete al datelor menţionate.

Data completării
29.03.2019

Semnătura

