PARCHETUL DE P E^LÂH G ftî.C .C J.

DECLARAŢIE DE AVE

^ | U . D . Nr. ...Q .
Ziua ( ^ ^ l u n a g a .......Anul

Subsem natul PAUNESCU TIBER IU VALENTIN, având funcţia de G R E FIER la Parchetul de pe
lâneă în alta C urte de C asaţie si .InsHfip - Biroul Juridic, CNP
dom iciliul C raiova, Str.
judeţul Dolj, cunoscând prevederile art. 326 din C odul penal
privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că îm preună cu familia'^ deţin urm ătoarele:
* 1) Prin fam ilie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
1. Bunuri im obile
1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
\d resii .sau zona

('aregoria'^

Anul

SuprulsiţH

Cota-

\lo d u l dt‘

Călimâiicjli. iud.

Balş, jud. Olt,

3

2004

3171,93

1/4

Vânzarecumpărare

Păunescu Tiberiu
Valentin

3

2007

1250

1/2

Vânzarecumpărare

Păunescu Tiberiu
Valentin

*
Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenur
extravilane, dacă se află în circuitul civil.
*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.
2. Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
' ' '

A dresa sau zona
Călimăneşti, jud. Vâlcea,

C'aK‘goria*

Anul
S u pn ilala
J M lim jirii

Vilă ieşită
din uz

2004

2

2004

2

2007

641,05
la sol

C;ola-

M odul dc

1/4

Vânzarecumpărare

Păunescu Tiberiu
Valentin

1/4

Vânzarecumpărare

Păunescu Tiberiu
Valentin

1/2

Vânzarecumpărare

Păunescu Tiberiu
Valentin

Titularul'^

Călimăneşti, jud. Vâlcea,

Balş, jud. Olt,
200 ni2

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.

IL Bunuri m obile
1.
A utovehicule/autoturism e, tractoare, m aşini agricole, şalupe, iahturi şi alte m ijloace de transp
care sunt supuse înm atriculării, potrivit legii
---------------

Marca

\ r . de bucăţi

-\nul de fabricaţic

M odul de dobândire

Opel

1

2002

V ânzare-cumpărare

Autoturism

2.
Bunuri sub form ă de m etale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de ar
num ism atică, obiecte care fac parte din patrim oniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
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 României
la m om entul declarării.
D esrricrc sum ara

Anul dobândirii

V'aloarcH estim ată

-

-

-

III.
Bunuri m obile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fíecare, şi bunuri im obile înstrăinate
ultim ele 12 luni

PersoHna câirt* carc s-a

V aiur.! iMiniihii
nisirţiin U
-

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

-

-

Korma
în străin ării

\'iilo area

-

-

IV. A ctive financiare

1.
C onturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, form e echivalente de econom isire şi inves
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.
în.stituţia ciirc adm inistrca/il
_
¿ i adresa acesteia

Ti p u r

\ aliita

Di'svhiik in anul

SiilclAulodrr la /i

2

lei

2010

94.350

3

lei

2013

5.000

2

euro

2014

735

^ C a te g o r iile indicate sunt: (1 ) cont curent sau echivalente (inclusiv card): (2 ) depozit bancar sau
echivalente;
(3 ) fo n d u ri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de p en sii sau alte sistem e cu
acum ulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2.
Plasam ente, investiţii directe şi îm prum uturi acordate, dacă valoarea de piaţă însum ată a tu
acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
l'.milent titlu/socîctalea în caro persoana este
acţiuiiar .şau asticia^bcnclleiar dc îm prum ul

'

Tipul*

.Număr de titluri/
^ eotü lie pariu ipare
-

V iiliun-a tntala la / i
-

*Categoriile indicate sunt: ( } ) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
ac(iuni sau p ă rţi sociale în societăţi comerciale; (3 ) îm prumuturi acordate în num e personal.

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de curo pe
an:

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
V. D atorii
D ebite, ipoteci, garanţii em ise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte
asem enea bunuri, dacă valoarea însum ată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
N OTÂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acum ulate în străinătate.
C reditor

( onlnii'lHt în anul

Scadent la

Valoare

-

-

-

V I.
C adouri, servicii sau avantaje prim ite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă,
partea unor persoane, organizaţii, societăţi com erciale, regii autonom e, com panii/societăţi naţionale sau
instituţii publice rom âneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

V II.
V enituri ale declarantului şi ale m em brilor săi de fam ilie, realizate în ultim ul an fiscal înch
(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.
S u rsa \c n ih ilu i:
iiuiiivir. .idrvsM

C in e a ri‘a li/a l \c n itu l

S cr\ii-iu l p riA tm .O h iiT lu l
^cllr^Mtor dv w n ir

\f iiiiiiliin iiiil
în c a sa t

/. ycniiuri din salarii
Parchetul de pe lângă înalta Curte
1.1. Titular
de
Casaţie şi Justiţie
Grefier
PÂUNESCU TIBERIU VALENTIN
Bd. Libertăţi, Nr. 14, Sector 5 Salariu
Bucureşti
1.2. Soţ/soţie
PÂUNESCU NICULINA
MIHAELA

38.044 RON

Parchetul de pe lângă înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie
Grefier
Bd. Libertăţi, Nr. 14, Sector 5 Salariu
Bucureşti

38.530 RON

1.3. Copii
PÂUNESCU RADU ANDREI

Alocaţie de stat pentru copii

798 RON

PÂUNESCU MIHAI GABRIEL

Alocaţie de stat pentru copii

798 RON

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

-

2.2. Soţ/soţie

-

3. Venituri din cedarea folosin ţei bunurilor
3.1. Titular

-

-

3.2. Soţ/soţie

-

-

4. Vemtun d tm n v e r n t
4.1. Titular

-

4.2. Soţ/soţie

-

_

...........

_

-

.......:-------- ‘

5. Venituri din pensii
----------------------1-— --------------5.1. Titular

-

5.2. Soţ/soţie

-

-

-

6. Venituri din activităţi agricole

.

6.1. Titular

-

-

-

6.2. Soţ/soţie

-

-

-

Slirsn ^enitiihii:

S ciT Îciul p iT staf/obicctiil
g e iie ra tu r ilc Vctitt

V enitul a n u a l
m ca^at

C in e » realizat v en itu l

7. Venituri din prem ii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular

-

-

-

1 2 . Soţ/soţie

-

-

-

7.3. Copii

-

-

-

-

-

mituri 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 sau
caracterul incom plet al datelor m enţionate.
Data com pletării

Sem nătura

1 iunie 2016

Păunescu Tiberiu V alentin

