DECLARATIE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata, RAGEA CORNEL MARICEL având func ia de Sef Serviciu la S.U..I.E.S. I.T.L.
domiciliul PETROSANI judetul HUNEDOARA cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind
falsul în declarat ii declar pe propria raspundere ca împreuna cu familia1) detin urmatoarele:
I.Bunuri imobile
1.Terenuri
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte tari.
Adresa sau zona
PETROSANI

Categori
a*

1

Anul
dobândi
rii
2008

Suprafa
a
250mp

Modul
de
dobând
Cumparare
ire

Cotaparte
1/2

Titularul2)
Ragea Cornel/Ragea
Claudiu

*

Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa ; (5) alte categorii de
terenuri extravilane, daca se afla în circuitul civil.
2.Cla diri
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte tari.

PETRO SANI

1

Anul
dobândi
rii
1995

PETROSANI

3

2008

99,60 mp

1/2

Cumparare

PETROSANI

GARAJ

2006

24mp

1/1

Cumparare

Adresa sau zona

*

Categoria*

Suprafat
a
74,68
mp

Cotaparte

1/1

Modul
de
dobând
Cumparare

Titularul2)
Ragea Cornel
Ragea Cornel/Ragea
Claudiu
Ragea Cornel

Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta ; (4) spat ii
comerciale/de product ie.
1
)Prin familie se întelege sotul/sotia s i copiii aflat i în întretinerea acestora.
2
)La "Titular" se mentioneaza , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sot ul/sot ia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte i numele coproprietarilor.

II.Bunuri mobile
1.Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care
sunt supuse înmatricula rii, potrivit legii
Natu
ra
Autoturism

Mar
AUDI ca

Nr. de buc i
1

Anul de fabrica ie
20
11

Modul de
dobândire
Cumparare

2.Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta
si de cult, colectii de arta
si
numismatice , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare însumat depas
este 5.000 de euro
NOT :
Se vor mentiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul României
la momentul declararii.
Descriere sumar

Anul dobândirii

Valoarea estimat

III.Bunuri mobile, a caror valoare depaseste 3.000 de euro fiecare, i bunuri imobile înstrainate în ultimele 12
luni
Natura
bunului
înstra inat

Data înstra inrii

Persoana c tre care
s-a înstr inat

Forma înstr in rii

Valoarea

IV.Active financiare
1.Conturi i depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire i investire, inclusiv
cârdurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep e te 5.000 de euro
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau institu ii financiare din str in tate.
Institu ia care administreaz

•

i adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis
în
anul

Sold/valoare la zi

Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investi ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2.Plasamente, investi ii directe i împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
dep e te 5.000 de euro
NOT :
Se vor declara inclusiv investi iile i particip rile în str in tate.
Emitent titlu/societatea în care
persoana este ac ionar sau
asociat/beneficiar de împrumut

Tip
ul*

însumat a tuturor acestora

Nr. de titluri / Cota
de participare

Valoarea total la zi

*

Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare de inute (titluri de stat, certificate, obliga iuni); (2) ac iuni sau p r i
sociale în societ i comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
3.Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep esc echivalentul a 5.000 de euro pe an:
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate.
V.Datorii
Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing i alte asemenea
bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep e te 5.000 de euro
NOT :
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate.
Credit
or

Contractat în anul

Scadent la

Valoa
re

VI.Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din partea unor
persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale sau institu ii publice
române ti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a
c ror valoare individual dep e te 500 de euro*
Cine a realizat venitul
1.1. Titular

Sursa venitului:
numele,
adresa

Serviciul
prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual încasat

1.2. Sot /sotie
1.3. Copii
*

Se excepteaz de la declarare cadourile i trata iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I i al II-lea.
VII.Venituri ale declarantului i ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art.
41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare)
NOT :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate.
Cine a realizat venitul
1. Venituri din salarii
1.1. Titular
Ragea T Cornel Maricel
1.2. Sot /sotie
Ragea C Dorina
1.3. Copii

Sursa venitului:
numele,
adresa

Serviciul
prestat/Obiectul
generator de venit

Primaria Petrosani str 1
Dec 1918 nr 93

Sef Serviciu

Primaria Petrosani 1Dec
1918 nr 93

Sef Birou

Venitul anual încasat

23769
21746

2. Venituri din activit i independente
2.1. Titular
2.2. So /so ie
3. Venituri din cedarea folosin ei bunurilor
3.1. Titular
3.2. So /so ie
4. Venituri din investi ii
4.1. Titular
4.2. So /so ie
5. Venituri din pensii
5.1. Titular
5.2. So /so ie
6. Venituri din activit i agricole
6.1. Titular
6.2. So /so ie
7. Venituri din premii i din jocuri de noroc
7.1. Titular
7.2. So /so ie
7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
8.2. So /so ie
8.3. Copii
Ragea CM Arthur Valentin

ALOCATIE DE STAT

Ragea CM Albert Victor

ALOCATIE DE STAT

5
0
4

5
0
4
Prezenta declara ie constituie act public i r spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor men ionate.
Data completa rii, 30/05/2014
Semn tura

