, având funcţia
cui—locuind

prevederi e nn.

in. declar p= pmprie răspundere

cl hnpreuni cu familii" deţin următoarele:
'1) Prin

Tamllle se

I. Bunuri imnhilc

lnţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în înueţinerea mswra.

L Turnuri

N 0 T f\ :
Se vor declara inclusiv cele anale în alle ţări.

Oradea

3

2007

1000 mp

cumparare

Vulcu Luminita
Vu… Daniel

Com Ludus, jud. Sibiu

1

1997

5000 mp

mostenire

Vulcu Daniel

sibiu

1

1997

4200 mp

mostenire

Vulcu Daniel

Sibiu

3

1997

4200 mp

mosunirc

Vulcu Daniel

»

Camgoriil: indicate sunt: … lng-incl; (2) forestier; (3) inuavîlan; (4) luciu de apă; (5) alin categorii de terenuri
extravilan:. dacă se află in oimuiml civil.
*2) La “Tinda!" se menţionează, în cazul bunurilm' proprii, numele proprîmmlui (unu.—imi sulul/soţii; copilul).
iar în cazul bunurilor în coproprielale, europene şi numele oopmprleiariloi,

S=

vor declara inclusiv cele aflmc în alte ţări.

Omdga

*

;

2003

180 mp

cumpar“

EZ 11323?“

Categoriile indicele sunt: (1) „mama…; (2) casa de Iocul'u (3) casă de vacanţă; (4) spam oo…enoinle/de

prodquc.
*2)

u “'l'illllsx" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, nume!: proprietarului (iimlarnl. soţul/soţia. cupilul).

l

iar în cazul bunurilor în copropdevale, mia-pane şi numel: copmprietarilm.

n. Bunuri mobile

1. Auluvc bule/autoturisme,

mmm-re, maşini agricole, şalupc, iibmn' şi alte mijloace de tul-upon

care iubi mp… ianuarie.-urii, potrivit legii

Aummobii

Hyundai

1

2007

cump…

mi şi un cult, coimii

:, Bunuri

sub formă a» metale preţinuc. bijuterii. obicei: de
numismatică. obiect: care fac „.… din p-lrimaniul cultural naţiuni
imi-…i depişeşle 5.000 dz zum

…

univenaL

:

de

cărnr

mi şi

vllum

N 0 TA :
Se vor menţiuni toate bumn'ile aliale în pmpriciaic. indiferent dacă ele sf. află sau nu pe teritoriul României

la momentul declarării.

Il'l. Bunuri mobile.

ultimele 12 luni

IV4

: ciror valoare depluşie 3.000 de zum “care, şi bunuri imobile ilustrului: în

Active financiare

lunare, mmm de invnn'ţii, forme echivnllnu de economilire şi investire,
inclusiv urdurile de credit, daci vnluim însumau . unu… ucn… depiuşu smn de euro
1. Conluri şi depozite

N0 TA :
Se vor declsxa inclusiv cele anale in banci sau instituţii tina-miam din străinălate.

'Calegoriile indicau mm» (11 cum curent … echivalente (incl w mrd); (2) dawn: bancar sau
echivalenle; (3; ]ondun' dz invexrilxi mu echivalenle, inclusiv fonduri privale de penxii … alte si:!eme cu
urumulare („ve vor declara celz aferente anului [ucaz unmnur)
şi împrumuturi …ma—c. am vnlolru de pilli i……“ . lulumr
am
…ma depişnşte 5.000 de cum

:. Plum-lente, investiţii

N 0TA :
Se vor dmlam inclusiv investiţiile şi participările în

mimi

“Categoriile xndlcale sunt: (1) hârrii de va»… delimita (ll/Iuri de m:, cemjimxe. ahliga/iuni). (2)
uclmnimu păr/i sociale în socială/[ cumercialn; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
3. Alt:
nu:

ani“ prn—incitante de venituri nete, tar! înzumatc depăşeau:

:

echivalentul 5.000 de cum pe

N 0TA
Se vor declara inclusiv cele aflate in străinăvale.

v. Datorii

Debite, ip…ci, garantii emise în inuei'uiui uuui

axcmenel bunuri, dacă vuiom. înmmni

„.

tm, bunuri achiziţionate în

unu… ummi—a depăşeşte

5.000 de cum

sistem i…iug şi alte

NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în smâinălale,

2012

2025

nu

Vl. cm…-i, servicii sau avantaje primite gntuil nu subvenţionnle
de Vulturu d: piaţă, din
partea unor persoane. orgpniuţii, mdelăţi cnmzrcixle, regii :uionume, cnmpmii/mcieuţi union—ie nu
instituţii publice ramii-negli nu sti-line, inclusiv burse. credite. garantii, decuntiri de cheltuieli, unele decit
cele .ie ung-gunoiului, a drur vulnnre individuali depimie 500 de cum

!

.l. Timla!

1.24

Soi/soţie

i .3 .

Copii

'Se exceplează dz la deaia… cadourile şi ”mafiile izzuale primite din partea rudelor de gradul [şi al [Ham

VII. Venituri Ile dednnntului şi al: membrilur nii de lumilie, unim-Ie în ultimul ln fix:-xl încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Cndul lin-!, cu modilîdrilc şl Compleuri): ulterioare)

NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din slrăinălaic.

Director Geneml Manage!
Vulcu Daniel

Teatru] Regina Maria, Pian:
”mmm L “"6

venituri 10% din incasari
Tcau'ul R: ina Maria

60,88030161'

5.1241ei

1.2. Sot/soţi:
| .3. Copii

Vulcu Daniel

3.1. Tilular

3.2. Sat/son":

?

4.1V

Titular

4.1. Soţisqie

venim ”…“ ”…“…

Amd

Uniunea Teatrala din Romania Drepturi de autor

3020 lei

Teatrul “Aureliu Manea" Turda Dreplurî de aun)!“

128!!de

Tamil de Nord Satu Mare

;,
4.

Cmuul Municipal de Cultură

hum-"

D…)…“ de

am“

12 32,4 lei

SV…
„5.1,

…

Titular

5.2. Sot/soţi:

5,2. Soy/soţie

&

7.1 .

Titular

7.2. Sot/saua
7.3. Copii

8.1. Tinda:

Consiliul

Vulcu Daniel

ml Oude:

: 7ns Iei

32. Soy/soţie
35. Copii

n……

ded-raţie constituie … public şi muuud pomvu legii penale ptnlru inexutituteu sau
caracterul incomplet .] dltclur mumu-u.
Dnln cnmplztirii

£.

(.?

/

Srmniblun

