
DECLARATIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemuata, RA ŢIU ANIT A.

cUDoscfindprevederile art. 292 diu Codul penal privind falsul în declaratii, dedar pe proprie răspundere
cii împreună cu familia') deţin următoarele:

'1) Prin ramii ie se Inţelege soţul/sotia şi copii] allali În Îmre\inerea acestora.

1. BUDuriimobile

1. Terennri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări.

Adresa sau ZOna Cafegoda* Anul
Suprafaţa Cota Modul de Titularul')dobândirii parte dobândire

* Categoriile i"dicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan: (4) ludu de ~p,;: (5) ilite cBtcgorii de terenuri
extravllane, dac~ se an~ în circuitul ~ivil.

*2) La "Titular" se menţi()neazii, În cazul bUllLmlorproprii, numele proprietarului (titularul, sotul/soţia, copilul),
r- "Ilc~zul bunurilor În copropriewtc, eota·pane şi numele coproprietari lor.,

2. Clădiri

,,'OTĂ:
Se vor dedai" inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa <au ZODa Categoria' Auul, I~ Cola Modul de ifitularul11dobândiri; Suprafata I parte dobândire

, .. . � . . . ,C~tcg()rulc indicate sunt. (lJ apartament; (2) casa de lo~u,t, (.Il casa de vacanţa, (4) spa\II comerciale/de
producţie.

1



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

II. Bunuri mobile
L Aut"\'ehicul~/autoturisme, tr:a~toare, maşini agricole, ş1Ilupe, iahturi şi alte mijloace de transport

care ~UQr supuse Înmatrtculăr+I, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire

,

2, Bunuri sub ["rmă de metale pretioase, bijuterii, obiect~ de ar'tă şi de cult, colectii de artă şi
numtsmatleă, obiccte care ["c parte din patr-immnul cultural naţional sau universal, " căror I'uloun'
însumatii ocpăşeşre S,O!)Ode eurO

NOTĂ:
Se VOrmenţiona toate bunurile allale in proprietate, indiferent daca ele se afl~ sau nu pe lerilorili1 României

la momentul cleclar~rii.

Descriere sumară Anul dobândirii Valollrea estimată

,

lII, Bunuri mobil<', a căror v,\!o1lre depăşeşte 3,000 de euro fiecan', şi bunuri imobilc Înstrăinate În
ultimele l2luni

Natura bunului Data Persoana către euro s-a Forma
Valoareainstrainat înstriii~ării Înstrăinat îustrăinărf

IV, Active lînallciare
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1. Conturi şi depozitc bancare, fonduri de iD\'c8tiţii, forme echivalente de ,'c,momrSlre şi investire,
inclusiv carrfur-ile de credit, dacă valoarea Însumată a tuturur aCl'Storadep,lşt'ştc S.IJIJIJde eum

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele ~flateÎn bănci ,au instituţii financiaredin străinătate_

Instituţia care administrează
Tipul~ Valuta Deschis în aflul Soldlvaloare la zişi adresa acc.~teia

,

*Categoriile indica/e sunl- (1) con; "'/reni sau ceMmlelJle (inclusiv carti); (2) tlep"zir bancar sau
echivalente: (3) jimduFi de inFesli/ii sau echivalenle_ inclusiv fonduri primle de pensii Sau alle sisteme Cu
acumulare (.\'emr declara cele "fcrCille ul1uluijisca/ OII/aiar)

2. Plasamente, investiţii dir•..•cte şi împrumuturi acordate, dacă v"l"ar'ca de piaţă insumată li tuturor
acestora depăşcşte 5.000 de curo

NOTA:
Se vor d~~larainclusiv inveşliţiilc şi parti~irările in străinătate

Emitcnt titlu/societatea În care persoana este 'nmu- Nnmăr dc titluri! Valoarea totală la Litctlnnar sali asociat/bencficiar de Îl11prumur cota de nartici~~rc,

~Calefioriile indicme sun/_- (1) hârlii de va/oare delinUle (Iilluri de stai, certificate. ob/iga/iuni); (2)
ac/iu"i Sau părri sociale in ,\'Ocie/ă!i cO"'eJ'cial~; (3) ''''pmmuluri acordalC ;11 nume peJ'sonal

an:
3, Alte active producătoare de Yenituri nde, care Însumate depăşesc echivalentul a 5,000 de euro p•..•



NOTĂ:
Se vor declara inclusivcele aflate În străinătate,

.._--, ,.,.".. ,--,., .

V. llatorii
Debite, ipot~ci, garanţii emise în hencficiul ullui teri, bunuri achiziliunatc În sistem lea,ing şi alte

asemenea bnnuri, dacă valoarea ÎnSllmatii a !uluror acestora depăşeşte 5.00Ude euro

NOTĂ:
Se VOrdeclara inclusiv Pil,ivele financiare a~umulatcÎn str~inătme_

Creditor Contractar in anul Scadent la Yaloare

(

VI. Cadouri, servicii .'3U avantaje primite gratuit sau suhvenţionate fată de v"loarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companli/socsetăţi naţionale sau
in.diluţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garantii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror mioare individual'; depăşeşte 500 de euro"

Ciij!"a reaneer venitul Sursa venitului; Sen'iciul [Il"cstat!Obieetlll Venitul "lIual
numele, adresa eeneeator de venit Încnsat

1.1. Titular,

1_2.Soţ/soţie

].J, Copii

'Se exceplează de la declarare cadourik j'i Imta/iile uzualeprimii" din partea radelor de gradul 1şi al l/-ka

VII. Venituri ale dedarantului şi ale membdlor săi de familie, realizate în ultimul an riscal Încheia!
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind C"dijl fiscal, cu modificMile şi comptctărne ulterioare)
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NOTA,
Se vor declara iIlclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sur.;a venitului: Serviciul presrat/Obiectul
Venitul nnual Încasatnumele, adresa generator de vellit

f_ Venituri din salarii
r. 1. Titular

PRIMARiA ORAŞ
Anul 2016

Raţiu Anlta TĂŞNAD Inspector Asisten! Salariu net 13.4011cLLoc. Tăşllad, STr.
Salariu brut IS,751 leiLăcrămioarclor, nr.35

1.2. Soţ!so\ie
se AGR1ND SA Anul2016

Raţiu Ciprtan Loc. Taşnad,SIr. Înfrăţirii, Tehnician veterinar/Salal'iu Sala,- net 23.450 Ici, cr. 147 Salar brul 33.289 lei
1.3. Copii

Raliu Denisa ALOC.All/\ COPil Copil/Aloc~ti~ Anul 2016
TOla]alo~a\ie I_OOSle;

2. Venituri din actiriu)l; independente

2. 1, Titular

2.2. SoVso\ie

3. Veni/uridi" cedareatotosmţci Imnuri/or
3.1. Titular

3.2. Soţ/sotie

/enitnri din investi!ii

'.1 I'ttular

4.? So\!sotie

5. Venituri din pensii
5.1. Titubr

5.). So\!sotie

6. Venituri din "clivita!; agricole
6.1. Titular

G.2. Soţ/soţie
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Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestar/obfeerul Venitul'anual ÎncasatNume, ad....,sa "enemtoT de venit,Veni/uri din premii şi din jucuri de noroc
7.1. Tilular

7.2. SOI/sotie

7.3. Copii

8. Veni/uri din a/le sUI'se

8.1. Titular

,
SI Soţ/soţie

8.3. Cvpii

Prezenta declar~jie constituie act public şi răspund potri"it legii penale pentru Inexactltntea Sllu
caracterul incomplet al daţeJor men!iom,k,,

Data co'rnpJeti'irii

..............................
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