Nr.

/ 12.06.2020
DECLARAŢIE DE AVERE

/S u bsem n ata,
Asistent set

de

T A T O M IR
la

CNF

D O R IN A
Serviciul de A m b u la n ta Olt

, având funcţia

, dom iciliul

cunoscând p ieved erile art. 292 din C od ul penal privind falsul în declaraţii, d eclar pe proprie răspundere
că îm preună cu f a m ilia 11 deţin urm ătoarele:

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri

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

Adresa sau zona

.......STR.TUNARI— BRINCOVENI,STR.
C-TIN
BR1NCOVEANU

C ategoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cotaparte

3

2019

1373m2

1/2

3

2000

1950m2

1/2

M od u l de
dob ân dire

T itu laru l1’

C um părare prin
‘A Tatom ir Ion
devălm ăşie
Cum părare

lA Tatomir Ion

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
ctravilane, dacă se află în circuitul civil.
*2) La "Titular" se m enţionează, în cazul bunurilor proprii, num ele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
r 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

C ategoria*

Anul
Suprafaţa
dobândirii

Cotaparte

M o d u l de
dobân d ire

Titularul2’

Slatina,str.M inastirii,nr.4

1

2006

82 m2

1/2

Cum părare

A -Tatom ir Ion

Brincoveni Olt

2

2000

162 m2

1/2

Cumpărare

A -Tatom ir Ion

Cum părare in
A -Tatom ir Ion
devălm ăşie
Cum părare in
Slatina,str.Tunari nr.46 A
'A-Tatomir Ion
1/2
garaj
2019
33 m2
devălm ăşie
* Categoriile indicate sunt: (1) apartam ent; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii com erciale
producţie.
*2) La "Titular" se m enţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
Slatina,str.Tunari nr.46 A

2

2019

153 m2

1/2

II. Bunuri m obile
1.
A u tovehicule/autoturism e, tractoare, m aşini agricole, şalupe, iahturi şi alte m ijloace de tra
care sunt supuse înm atricu lării, potrivit legii
Natura

M arca

Nr. de bucăţi

A n u l de fabricaţie

M od u l de dobândire

Autoutilitara

Ford Transit

1

2001

Cumpărare

Tractor

U650

1

1986

Cumpărare

Combina

John Deere

1

1990

Cumpărare

2.
Bunuri sub form ă de m etale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de
num ism atică, obiecte care fac parte din patrim oniul cultural naţional sau universal, a căror valo:
însum ată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor m enţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul Româr
la momentul declarării.
D escriere su m a ră

A nul dobândirii

2

Valoarea estimată

III.
Bunuri m obile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăin
ultimele 12 luni
Natura bunului
înstrăinat

Data
în străinării

Persoana către care s-a
înstrăinat

F orm a
înstrăinării

Valoarea

Garaj auto

2019

Dumitrescu Andreea

vanzare

46374 ron

IV.

Active financiare

1.
Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, form e echivalente de econom isire şi in
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însum ată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
Instituţia care adm in istrează
şi adresa acesteia

Tipul*

Valuta

D eschis în anul

Sold/valoare la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar :
echivalente;
(3) fo n d u ri de investiţii sau echivalente, inclusiv fo n d u ri private de p en sii sau alte sisteme
acumulare (se vor declara cele aferente anului fisc a l anterior).

2.
Plasam ente, investiţii directe şi îm prum uturi acordate, dacă va lo a re a de piaţă însum ată a
acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
E m itent titlu/societatea în care persoana este
acţionar sau asociat/b en eficiar de îm p r u m u t

Tipul*

3

N u m ă r d e titluri/
cota de participare

V aloarea totală la z

*Categoriile indicate sunt: (1 ) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (
acţiuni sau p ă rţi sociale în societăţi comerciale; (3) îm prumuturi acordate în nume personal.

3.

Alte active p ro d u c ă to a r e de venituri nete, care însum ate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro

an:

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii em ise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi £
asemenea bunuri, dacă v aloarea în su m ată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acum ulate în străinătate.
C reditor

Contractat în anul

S cad en t la

V aloare

BT

2019

2021

250001ei

Saia Eugen

2019

2024

49980euro

VI.
C adouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţion ate faţă de valoarea de piaţ
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii au to n o m e, com panii/societăţi naţionale s
instituţii publice rom âneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele de
cele ale angajatorului, a căror va lo a re individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/O biectul
generator de venit

Sursa venitului:
num ele, adresa

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

4

Venitul anual
încasat

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale prim ite din p a rtea rudelor de gradul 1 şi al ll-l

VII.
Venituri ale d eclarantului şi ale m em brilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal în
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu m odificările şi com pletările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul

Serv iciul prestat/O biectul
g en erator de venit

Venitul anua
încasat

A sistent Sef

83695

Serv.de Ambulanta Olt

Salariat

73093

OAM GM AM R Olt

C onsilier Judeţean

4692

Sursa venitului:
num ele, adresa

1. Venituri din salarii
1.1. Titular
Tatomir Dorina

Serv.de A m bulanta Olt

1.2. Soţ/soţie
Tatomir Ion
1.3. Copii
2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular
Tatomir Dorina
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 p en sii
5.1. Titular
5.2. Soţ/soţie
6 Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular
5

6.2. Soţ/soţie

Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
N u m e, adresa

S erviciul prestat/obiectul
gen e r a to r de venit

V enitul anus
încasat

7. Venituri din prem ii şi din jo c u ri de noroc
7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
8.2. Soţ/soţie
8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea
caracterul incom plet al d atelor m enţionate.
Sem nătu ra

Data com p letării

12 . 06.2020

6

