
Subsemna tuliSubsemnata,
de Inspector

DECLARA TIE DE AVERE,

ICHIM R. MARIlJS-VALENTIN
la PRIMĂRIA

Mun. Buzău, ~
, domiciliul judeţul Buzău

, având funcţia

.... ", " , .

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaraţii, dedar pe proprie răspundere
că impreună cu famma!) deţin următoarele:

* 1) Prin familie se ÎnţelegÎ~ soţul/soţia şi copiii aflaţi În Întreţinerea acestora.

L Bunuri imobUe
1. Terenuri

OTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări.

Cochirleanca i Ichim Marius

-L
., 2000 400mp 1/2 cumpărare

lud. Buzău
.J lchim Carmen

I Ichim Marius
IMun. Buzău I

., 2007 335 mp 1/2 cum părare
I

-) IIchim Carmen
I I

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află În circuitul

*2) La "Titular" se menţionează, 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 tări.

Buzău 1992 78,8 mp 1/2 cumpărare
Ichim Marius
lchim Carmen

Buzău 2003 65,4 mp 1/2 cumpărare
lchim Marius
1chim Carmen

Rm. Sărat 2 2007 160 mp 1/2 cumpărare
Ichim Marius
lchim Carmen

Buzău Moştenire
cesiune de Ichim Marius

2 2014 160 mp 1/2 creanţe lchim Carmen
recuperare
împrumut



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie,

La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

BUl1lurimobile
1. Autovehicule/autoJlurisme, tradoare, maşil1liagricole, şalupe, iahhui şi alte mijloace de transport

care sunt supuse inmatriclldăJrfti,potrivit legii

i

l
I
I

1-------+---------+----+------------<

autoturism 2005
Moştenire

recuperare imprumut

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
mamismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a diror valoare
insumată depăşeşte 5.mW de euro

OTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile atlate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României

la momentul declarării.

I
I ~-----~----~

III. BumlJri mobile, a diror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile instrăinate in
ultimele 12 luni
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Active financiare

1. Conturi şi depozitre bancare, fonduri de investiţii, forme echival~nte de economisire şi investire,
inclusiv cardmrUe de credit, dacă valoarea insumată a tuturor acestora depaşeşte 5.000 de euro

NOT ,
Se vor declara inclusiv cele afl.ate in bănci sau instituţii financiare din străinătate,

~.

~
I
I
I

-----

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv eard); (2) depozit bancar sau
eehivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme eu
acumulare G\'evor declara cele aferente anului/iscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi imprumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă immmată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 d'e euro

OTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participăriJe În străinătate.

*Categoriile indicate sunt: (l) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale in societăţi comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.



3. Alte adive producătoare de venituri nete, care insumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

an:
., .,., •••••••••••••• , 0'0 •••••• 0.0 , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.0 •••••• 0.0 ",'0- 0.0 ••••••••••••••••••••••••

0.00.0 ••••••••••••••••• , ••••••

•• •••• , •••••••••••••••••••••••••••• 0.0 ••••••••••••••••••••••• 0'0 •••••• 0·0 •••••• 0.0 ••••••••••••••••••••••••

0'00.00•0 ••••••••••

0·0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.0 •••••••••••••••••••••••

OTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoted, garanţii emise in beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate in sistem leasing şi alte

asemenea bunuri, dadi valoarea insumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

15 2032 182.826,02 lei

2015 2032 337.368,17 lei

2015 2032 215.804,12 lei

2013 (cesiune de 2019 98.000 lei
creanţă)

VI. Cadouri, servicii! sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerdale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau
instituţii publice româneşti sau străine, indusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angaj:atorului, a că.ror vaRoare individuaKă depăşeşte 500 de euro*

1.. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

----
*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al 1Nea
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Venituri aRededarantuiui şi ale membrHor săi de familie, reaHzate in ultimul an fiscal incheiat
(potrivit art. 41 din Legea or. 571/2003 privind Codul fiscal, w modifidrile şi completările ulterioare)

Se vor declara inclusiv veniturile rovenite din străinătate.

1.2. Soţ/soţie

Jchim Carmen -Adriana

. Copii

Ichim Cosmin-Gabriel

2. Venituri activităţi independente
2. ]. Titular

I

1.1. Titular

I

[Ichim Marius-Valentin

(O1.012016-10.07.2016)
MAI (11.07.2016-31.12.2016)
Primăria comunei Mărăcineni,

Buzău

GNM -CJ Buzău

salari u
penSIe

consîJier

Comisar şef

alocaţie

44.642 lei
54.936 lei
7.961 lei

--1

35.993 ron

1.008 lei

2.2. Soţ/soţie

3. l. Titular

3 Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
1. Titular

4.2. Soţ/soţie
- -

15yeffiftlfi 4inJj~'1,ii
~? 1. Titular

15.2. Soţ/soţie
[

I
I

I-+
-ţ

=1

6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie
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7. fleniluriclinpremiişi din jocuri de norOc

17.1, Titular

17,2, Soţ/soţie

I
7.3, Copii

._--

8.

~. L Titular

I

\ ..2. Sot/sotieF=-- . ,
1

18.3. Copii _
=-1

I
I 1-. ~ __ ~

Prezenta ded:allraţie ~:onstituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării
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