DECLARA IE

DE AVERE

.6

e.

Subsemnatul

FORNEA

I DUMITRU

*****

având

funcia

Lure .06 Zrua.da.

******

Secretaar

de

.....

.

CONFEDERAIA

SINDICAL

NAIONAL

MERIDIAN

la
* * . * *

CNP

**.***..

Bucuresti

domiciliul

*

******

*******

.

cunoscând

prevederile

cu familia) dein

art. 292 din Codul

urmtoarele:

penal privind

falsul în

declaraii,

declar pe

proprie rspundere

c

împreun

************************

1) Prin familie se întelege sotul/sotia _i copii aflai

în întreinerea

acestora.

I. Bunuri imobile
1. Terenuri

NOTA:
Se

vor

declara inclusiv cele aflate în alte

Adresa sau zona

Categor

ri.

Anul

dobandifiiPraata ECota parteModul de dobandire

Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap; (5) alte categorii
dac se afl în circuitul civil.
1) La "Titular" se mentioneaz, în cazul bunurilor proprii, numele
proprietarului (titularul, sotul/soia,
urilor în coproprietate, cota-parte _i numele

de terenuri extravilane,

coproprietarilor.

copilul),

iar în cazul

2. Cladiri

NOT:
Se

vor

declara inclusiv cele aflate în alte

Adresa sau zona

Categoria

tri.

Anul

dobandiriSuprafataCota parteModul de dobandire

Titularull)

Bucuresti,

Apartament

2009

65,22
m2

Contract de

1/2

vanzare

cumparare

FORNEA DUMITRU

FORNEA IONELAALINA
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Neamt, Targu

FORNEA DUMITRU

Contract de

Neamt,
Apartament

2018

40

1/2

m2

FORNEA

vanzare

ALINA

cumparare

Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas

de locuit; (3) cas

de vacan;

în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului
1) La "Titular" se menioneaz,
bunurilor în coproprietate, cota-parte i numele coproprietarilor.
II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma_ini agricole,

alupe,

(4) spaii

(titularul,

iahturi

_i

alte

IONELA-

comerciale/de producie.
sotul/soia, copilul), iar în cazul

mijloace

de

transport

care sunt

supuse înmatriculärii, potrivit legii
Nr. de buci

Marca.

Natura

.

Modul de dobândire

Anul de fabricafie

Contract de vanzare
Honda

Autoturism

.

tip

2017

CR-v

cunparare

obiecte
de metale preioase,
bijuterii, obiecte de art _i de cult, colectii de artä _i numismatic ,
euro
de
5.000
din patrimoniul cultural naional sau universal, a cror valoare însumat dep_e_te

Bunuri sub form

care

fac

parte

NOT:
Se

vor

meniona

toate bunurile

aflate în

proprietate,

ele

indiferent dac

se

afl

sau nu

la
pe teritoriul României

momentul declar rii.

Anul

re sumar

dobandiri

Yaloarea estimata

III. Bunuri mobile, a cäror valoare depä_e_te 3.000 de euro fiecare, _i bunuri imobile însträinate în ultimele 12

luni

Data

atura bunului insr

7

Persoanacatre c

înstrinrii

- a instrinat

instr in rü:

Forma instrinrii

Valoarea
.

IV. Active financiaree
1. Conturi _i depozite bancare, fonduri de investiii,
cardurile de credit, dac

valoarea însumat

forme echivalente de economisire _i investire, inclusiv

a tuturor acestora depä_e_te 5.000 de euro

NOT:
Se

vor

declara inclusiv cele aflate în bnci

sau

instituii

financiare din str in tate.
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Institutin

care

ndministrenzä _i|

Tipul

ndresa acesteia

Deschis

Valuta

Sold/valoare la zi

în anul

Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card): (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de
investiii

sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului

fiscal anterior)
2.

dep_e_te

Plasamente, investii
5.000 de euro

directe _i

împrumuturi acordate,

dac

valoarea de

pia

însumat

a

tuturor acestora

NOT:
Se vor declara inclusiv investiille

_i participárile în strintate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este

Numr de titluriValoarea totál la
zi
cofa departicipare

Tipul

actionar sau asociat/beneficiar de împrumut

Categoriile indicate sunt: (1) hártii de valoare definute (itluri de stat, certificate, obligaiunij);: (2) actiuni sau pårti sociale
in societ fi

comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 4

3. Alte active produc toare

de venituri nete, care însumate dep _esc

echivalentul a 5.000 de euro pe an:

Valoirealoàre

Descriere:

Valuta

NOT:
Se vor declara inclusiv cele aflate în strintate.
V. Datorii

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui tert, bunuri achizi ionate
nuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep _e_te 5.000 de euro

în sistem leasing _i alte asemenea

NOT:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în strinätate.

Creditor

FContractatin anul

vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate

persoane, organizaii,

societi

valoare individual

dep _e_te

fa

,

de valoarea de pia,

Valoarea?

din partea unor

comerciale, regi autonome, companisocietäti nationale sau institujii publice

române_ti sau sträine, inclusiv burse, credite, garanti,
c ror

Scadent în anul:

decontäri de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a

500 de euro*
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Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/Obiectul

Sursa veinitului

generator de venit

Venitul anual
incasat

1.1.Titular

1.2. Sot/sotie

1.2. Copii

Se excepteaz

de la declarare cadourile i tratafiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I i al I1-lea.

VII. Venituri ale declarantului i ale membrilor si de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit
t. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile _i complet rile ulterioare)

NOT:
Se vor decilara inclusiv veniturile provenite din strintate.

.

Sursa enitului

Cine a fealizat venitiül

Servicul presta/Obiectul
generatordevenit

enitül anual
incasat:

1. Venituri din salarii

1.1. Titular
Federatia Sindicatelor
Minere a Cuprului din
România

salariat

FORNEA DUMITRU

2.509 RON

|1.2. Soysoie

1.3. Copii

2. Venituri din activiti

independente

2.1. Titular
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2.2. So/sotie

3. Venituri din cedarea folosinfei bunurilor

3.1. Titular

3.2. Soysotie

Venituri din investiii
4.1. Titular

4.2. Soysotie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

| .2. So/sotie

6. Venituri din activitfi agricole
6.1. Titular

6.2. So/sotie
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7.

Venituri din prenii i

din jocuri de noroc

7.1. Titular

7.2. Sovsotie

7.3. Copii

8.

Venituri din alte surse

8.1. Titular

8.2. Sot/soie

8.3. Copii
ALOCA IE

Prezenta declara ie

DE STAT,
ELEV

FORNEA MARIA

1.800 RON

cOPIL 2-18 ANI

constituie act public _i r spund

potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul

incomplet al datelor mentionate.
Data complet rii

Semnätura

15/06/2020
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