NR. 1421 / 16-04-2014
N um ire in funcţie

DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnata CAZANAC'Ll ALINA,

având funcţia de Sub secretar de Stat in cadrul M inisterului

T ineretului si Sportului.
cunoscând prevederile ari. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii,
d eclar pe proprie răspundere că îm preună cu fa m ilia 11 deţin următoarele:
* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

A d resa sau zona

C ategoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cotaparte

V anzarecum parare

M o d u l de
dobândire ;

Sat Burila-M are

5

2008

5000 m p

1/1
de val m asa

D robeta Turnu
Severin

5

2010

7000mp

1/1
de val m asa

V anzarecumparare

D robeta Turnu
Severin

5

2010

3000mp

1/1
devalm asa

Vanzarecumparare

Titularul')
SC A H U IU
Adrian-M irel
CAZANACLI
Alina
SC A H U ÍU
Adrian-M irel
CAZANACLI
Alina
SC A H U IU
Adrian-Mirel
CAZANACLI
Alina

— -----------

Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul civil.
^2) La MTitular" se m enţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietale, cota-parte şi numele coproprietarilor,
2. Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

A d resa sau zona

C ategoria*

2

Anul
Suprafaţa
dobândirii

2007

130mp

Cotaparte
1/1
devalm asa

M od u l de
dobân dire

construire

Titularul2»
SCAHU IU
Adrian-Mirel
CAZANACLI
Alina

SC A H U IU
Adrian-Mirel
2
2010
130mp
CAZANACLI
Alina
* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie.
]/]
devalm asa

V anzarecumparare

+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.
II. Bunuri m obile

1.
A u tovehicule/autoturism e, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte m ijloace de transpo
care sunt supuse înm atriculării, potrivit legii
N a tu r a

M a r ca

N r. de bucăţi

-------—------------------- -------------.—

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

Anul dc fabricaţie

M o d u l de dobân dire

_
-----------

....

cf
..................

2.
B unuri sub formă de m etale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă
n um ism atică, obiecte care fac parte din patrim oniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
însu m ată depăşeşte 5.000 de curo
NOTÂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul Rom âniei
la m om entul declarării.
D escriere su m a ră

: ,

A n u l dobândirii

V aloarea estimată

—“■
---- —-----------------—-

-III.
B unuri m obile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate î
ultim ele 12 luni
N atu ra bunului
înstrăinat
-------- -

—

Data
înstrăinării
------- -—--------

P ersoana.către care s-a
înstrăinat

Form ă
înstrăinării

_ V aloarea /,
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IV. Active financiare

1.
Contui i şi depozite bancare, fonduri de investiţii, form e echivalente de econom isire şi investir
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
*
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

1

Instituţia care adm inistrează
;
şi adresa acestcia

Tipul*

Valuta

----------------------------- — -------- —------ —-------- ------ ----

Deschis în anul ■.

Sold/valoare la zi

_

.

A'C ategoriile indicate suni: ( î ) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2 ) d epozit b ancar sau
echivalente;
( j ) fo n d u ri de investiţii sau echivalente, inclusiv fo n d u r i p riv a te de p e n sii sau alte sistem e cu
acum ulare (se vor d eclara cele aferente anului fisca l anterior).

2.
P lasam ente, investiţii directe şi îm prum uturi acordate, dacă valoarea de piaţă însum ată a tu tu r
acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

: Em itent titlu/soeietatca în care persoana este
acţionar sau asociat/beneficiar de îm prum ut
...............

-

----------- _

.. ------------------------------------

Tipul*

N um ăr de;titluri/
cota de participare

V aloarea to ţă iS la
'
zi
-
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y

c~""~

-—
*C ategoriile indícale sunt: (1 ) hârtii de valoare de(inute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2 )
acţiuni sau p ă rţi sociale în so cietă ţi com erciale; (3 ) îm prum uturi acordate în num e personal.

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însum ate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
V. Datorii
Debite, ipotcci, 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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

-

Creditor

«Contractat în anul

BANCA TRANSILVANIA

200S

2038

145.000 lei

BANCA TRAN S 1LV ANI A

2008

2038

41.000 euro

BANCA TRANSILVANIA

2008

2014

11.065 Iei

BANCA TRANSILVANIA

2008

2014

11.000 lei

.......Scad en t la

_

V aloare

r

----- ----"

VI.
Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţion ate faţă de valoarea de piaţă, di
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii au to n o m 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*

.

Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciu! prestat/O biectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

1.1. Titular
’—

~

......

1.2, Sot/soţie

1.3. Copii
-------- ------------------ -

—

------------

-- -----------------

NR. {421Y <16-04-Q 0l4i declarare cadourile şi trala(iile uzuale prim ite din p a rte a ru d elo r de g ra d u l I şi al 11-lea.
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VII.
Venituri aie declarantului şi ale m em brilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal închei
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu m odificările şi com pletările ulterioare)
N O TĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul
:

Sursa venitului:
num ele, adresa

Serviciul prestal/O biectul
generator de venit : :

Venitul anual
încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular
CA ZAN ACL1 Alina

Ministerul
Tinerelului
si
Director cabinet secretar de
Sportului. Str. Vasiie Conta Nr
stat/C'ontract de m unca
16, Sector 2. Bucureşti
PFA Sabin Cutas. Rue Wiertz.
Asistent relaţii publice/
Bruxelles, Belţiia
C ontract de m unca
SC
ENC’AZ SRL,
Intrarea
D irector com ercial/
Tufani n.r2 Otopeni. Ilfov
C ontract de m unca

22.521

24.000
9.207

1.2. Soţ/soţie
“ ---------------- — ------- ^
1.3. Copii

/
2. V enituri din activităţi independente

/

2.1. Titular

\

/
/

2,2. Soţ/soţie

/

_
3. V enituri din cedarea fo lo sin ţe i bunurilor

/
/

3.1. Titular

/
/

3.2. Soţ/soţie

/
/

4. Venituri din investii ii

/

4.1. Titular

/

/

/
4.2. Soţ/soţie
/
5. Venituri din p e n s ii

‘

/ '
— -------------- _
~ ----- -—■

5.1 . Titular
1NK. 1421 / 10-U4-2U14

- ___________ —

N um ire in funcţie ........................................... ..
5.2. Soţ/soţie

'S*
y

6. Venituri din a ctivităţi agricole

,

6.1 . Titular

6.2. Soţ/soţie

y '

<r

----------— -------

Sursa venitului:
N um e, adresa
7. Venituri din p r e m ii şi din jo c u r i de noroc - _______ ________

“-------------- -— -—

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Cine a realizat venitul

_ -------------------------— _

V enitul anual
în ca sa t-

^ 7

7.1 . Titular

/

7.2. Soţ/soţie

y

y

/

7.3. Copii

/
/

8. Venituri din alte surse

/

/

s

/

/
/

8.1. Titular

—

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii
S C A H U IU David

Alocaţie copii

504

S C A H U IU M aya

Alocaţie copii

504

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incom plet al datelor m enţionate.
Data com pletării

(o <ok-alo Uf

