DE CL ARAŢ I E DE A V E R E

Siibscmnaiul/Nubscmnnlu,
de Ministru

Szabo G ab riela
Ui M i n i s t e r u l Tineretului sî Sportului

avânţi funcţia

cumiseâud prevederile uri, 2l>2 din (udul penal privind falsul în declaraţii, declar pe prupric rii spinul ere
că împreună cu luiniii:i" deţin următoarele:

1) Prin lamilie se înţelege sotulsolia .-¡i copiii aliaţi în întreţinerea acestora,
t. Biinun Imobile

1. 1Vrei* uri
No] A :
Se \ or declara inclusiv cele aliate în alte (ari.

Adi tv-ii sau /.oua
Pcirucliioaia

Cafe^uriu*

1

Gagii- (..‘reaia

1

IJasealii

. . . .

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cotaparte

Modul de
dobândire

20iJ6

7.3 ha

uumparare

2007

7.200mp

cum parare

2005

2 ha

eumparare

Titularul11
Gvongyossy
Zsoll!
S/aho Gabriela
Gyonuyossy
/soli /
S/aho Gabriela
Gyongyossy
Zsolt/
S/abo Gabriela

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

Cateijiiriile indicate suni: { 1) agricol: ( 2) forestier; (3) intravilan: (4 ) luciu de apă: ( 5) alte categorii de terenuri
extravilane, ilaeă se allii în circuitul civil.
* 2 ) l.a ’ I ilular" se meniionea/ă. în cazul bunuri lor proprii, numele proprietarului (lilularui. soţul/soţia. copilul),
iar în ca/ul hutuinloi in en^roprietatc. cota-parte şi numele coproprietarilor.

J

1. 1 iiuJirl
NU I A :
Sc vor declam inclusiv cele aflate în alte ţâri.

i*%-C-#

"/.OJ•Ii

O d e lo r iu*

Anul
Suprafaţa
dobândirii

Modul de
dobândire

CulainirJf

T itu laru l1*

Bucureşti

)

2013

ISO mp

Dare in plata

G v nngy ossy/Szal

Voluntari

1

2013

97,84

Dare in plata

Gyonjîyossy/Szal

Cori »calica

2

2003

400 mp

cum pura re

G> ongyossy/Szal

Bucuroşii

1

2009

120 mp

cumpărare

Gvongyossy/Szal

* Categoriile indicate suni: (1) apartament; (2) casâ clc locuit; (3) casă tic vacanţă: (4) spaţii comerciale/de
producţie.
i-2) l.ii ” Inul;»-“ sc inenponcază. in cazul bun urilor proprii, numele proprietarului (litularul. soţul/;îo|i;i. copilul),
iar in ea/ul bunurilor în co proprietate. cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Mimuri mobiliiî. .
.ĂuloveiUcule/autoiurisme, tractoare, maşini
l' t ţii lupe, iahturi
UMiisţitin c;i!*c suni supuse înmatriculării, potrivit Icjiii

;iltc mijloaec tio

Natura

M arca

Nr, î>L‘ bucăţi

A nul de fabrica ţie

Modul de dobândire

Atuoiurism

M asera ti

1

2004

cum pa rare

Auuiiurism

Mercedes A

1

2007

cum para re

-

2. If ii ii uri su ii I'dn ii ii île metale prejiuLisiv bijuterii, ohiectc île a rl A si de euh, colcelii de nrf il şi
numismatică, obiecte cure inc puric din patrimoniul cultural national sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte S.OílO de euro

Nul A :
So sor menţiona loa te bu nuri le allale in proprietate, indiferent dacă ele se allă sau nu pe teritoriul României
la momentul decimării.
1iese riere stimară

Anul dobândirii

Valoarea estimată

I ahlouri

2002-2010

10.000 IU JR

(. Vasun

2000-2010

6.000 MUR

iiijulcrii

1900-2010

25.000 E U R

-

UI. iïtüüüi mobile, a căror va ta a re depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi Imnuri imobile înstrăinate în
u ! Í iiitctc í 2 Iu ii î
Natura bunului
înstrăinat

"

"it
i,
O:; til
înstrăinării

i asa

2013

l’ersoana către care s-a
înstrăinat
Nicolc.scu Olga
Nicolescu Emil

Forma
înstrăinării

Valoarea

Van/are

32<J.OOO E iJR

î\ . Aciî\e iÎiiniuiare
,S.

.

(.'unturi vi depozite bancare, Imuluri de investiţii, larm e eeliivalente de ccmiomisirc şi
investire, mclasiv cârdurile de credit, dacă valoare a însumată a tu tu rar acestor» depăşeşte
dc curo

NOTA :
Se vor declara inclusiv cele alinte în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
jjisiit jiţiii cure ;id min ¡sí reii'/.ă
şi atij e-s:î acesteia
lî ai ic a Transilvania

Tipul*

Valuta

Deschis în anal

Solii/valoare la v.\

i

IÎ.ON

2009

445.61

USD

2003

RON

2000

6.943
3.577
3.577

HON

2010

7.001

1N (j A si aurari

l’ond deschis de investitii Stabilo

"i
J)
JT1

LUiicivJi' i iri.i.- It ni
—
*
J

RON

2008

!.()75.91

3

RON

2007

3.573

B C Ii Obi¡¿¿nimm

Ti
.Ţ

RON

2009

12.552

m in

2

CHI-

201 I

2.797

BRi>

2

USD

2008

14.36«.83

BRD

7

RON

2<m

1.965

B R I)

2

EU R

2007

4.191.29

B i

2

EU R

2008

66.72

RuiJleisoii liank Rom:ini:i \eti\
l-’ond dévolus do invivtmi ¡î 1 Maxim;!

^
isillicit! i' sunt ( ! ) cont curam sou echivalente (inclusiv curd}; (2 ) depozit bancar sau
echivalenţi :
t.U tundía: iA1 investiţii sun echivalente, inclusiv funduri private de ¡m isii sun ahí’ sisteme cu
tíciuim iai'i i'se \ar declara cele aferente anului fiscal anterior).
2, í]kts;u.H‘i:u-, investiţii directe şi împrum uturi acordate, d;tcñ vuloaroa de piaţă Insum:itíl a tuturor
acestui» UojifişeOc Í.iiíitl ¡io eiiru

NO I A :
So vor docbra iiiulus¡\ investi pile $i pan ici pâri le în străinătate.
i\illÏÏV;:. Íiíin/-.i¡;’ífi:. LÍ-;; kl. i\.t‘0 jJCi’SiCinU OK(O
ucliüiüij' súu iiüiiL'iiLi/hoiióiioíiii dt împrumut
Ini pru ni ul aa>rd:ii Snciciutii (iS / Management

Tipul*
T

tnipru nun acordat Nocieiatii GS/. Management

împrumut aenrd.it Atlantis (. lulvi Spa SKI,

Numih* tio titluri/
cofa de |)¡iríict|)¡irc
100" í>Cïyongyosy
/soll / soi

3

100% Gyoiigyosy
/soll / sol

3

100 “ ó Gabriela Szabo

Valoarea to u lă ta /i
07.12.2006/ 171.000
IUJR/STINS 1JR1N
DA RI: IN PI..ATA
13.02.2007/270.000
EU R/STIN S P R IN
D A R I i IN P L A T A
499.300 E U R

í:( \ih\iiariih indic, us sim t; ( I ) hârtii dt' valoare definiţie (titlu ri dc shit, certificate, obligaţiuni); (2 )
tic fiiw isan i j i'i’ un-inti i): mei ei.) [i ct m urcíate; ( 3) împrumuturi acordate în nume persanul.

3.

a ! ic

activi- prmiueahmrc tit* venituri noto, en re însumate dcpăşesc echivalentul n 5.ÜOO do euro pc

\! l >j ;\ :
Se vor Ji\ i.u:i i (iciu >
i\ cele ii j Uho in sităinălalc.
\

,

Del ¡iu1, ¡putee^ garanţii emise în beneficiul urnit terţ, biniuri uclii/iţionate în sistem leasing şi uite
asemenea J>luntri, dacă saioarca însumată ;i tuturor acestora depăşeşte 5.0(10 de curo
N O I A:
Se ur do.iua tiK’lu.ii\ pasivele Hnaneiare acumulate în străînilkite.
Creditor

Contractat în anul

Scjadenl la

Valoare

BKU

201)8

201 1

99.942.52 E U R

—
■
VI. Cadouri, servirii
avantaje primite “ nituit sau subvenţionate taţii de valoarea de piaţă, din
purica »Jtor persoane, ( gaoi/.aţii, societăţi comerciale, regii autonome, conipunii/jîoeîoiiiţi naţionale sau
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ide angajalurului, căror valoare individuală depăşeşte 500 de curo*

Ciue ii rea uzai veiiiii.i

Sui .'.a venitului:
tramele, adresa

1,1. ! iui[;ir

EA

Servi ciul prestal/Obieciut
generator de venii
Membru Consiliu
CADOU C EA S O M EG A

‘i J

Venitul anual
'! ‘ ‘ii
Î_•■.vSiSlî
încasat
2300 c u r

No este va/ui
1.2. Soţ/soţie

1.3. t. upii

*St

u

(A* la ih’d tm tiv cadourile .şi trataţiile uzua!e prim ite t/in p ariat nulelor de »radul I şi ut /Ideii

V il. Venituri ale declarantului şi ale membrilor sui de familie, rcali/ate îu ultimul an fiscal încheiat
(potrivii uri. ! i din Legea nr, 571/20(13 privitul Codul fiscal, cu nunti fi cari le şi completările ulterioare)

Se vor Jcvl.im mdu.siv vcmiurilc provenite din sirüinüiiiio.
f

::

iui'

Sursa venitului:
numele, adresa

Venitul

Serviciul preslat/Obiectul
¡íenenuur de venii

Venitul anual
încasat

Salariu secretar ledcral

3.161 HON

Saliiriu consilier

24.34<) RON

/. 1\’n ilu ri iiia sj'u trii
l . l . Titular
! eJeraiia K d i nana de Alicii sin
Sir.Pr.Primo Nehtolo nr,2 scut 1
Ministerul Tineretului si
Sportului

S/aho <îabriei::
Szuho t ¡abñeki
1.2. Snţ.'sii'l','
Ciyimúj t’ísy

/

m i

íi

G u rn ii} ossy /.soli

Asociaţia Sportiva Atlamis
Salariu consultam sportiv
l:i ines&l Jlestvle
lederalia Romana do Atletism
Salariu antrenor lederal
Str.Dr. Primo Nebioki nr.2 seci 1

1S.566 KON

-

[.3. Copii

2.

24.000 KON

1rcnii ut7 îii/i lirfi t1
‘ii ó(i ii:¡ h‘¡ ‘¿i i¿hnU‘
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.1 iuiuir

2.2. So|:':îi
3. 11’nîi uri iiht <.\‘tluti'njt)i> i.in(t.1i fum urilor
3.1. Titular

3.2. Si >1/soţie

-1. ! i'lliiiít'i ¿Un h iW rs lifli

4.1.

! iEhi:i;'

4.2. Soţ solit*

j.

( 'l i n ti a i i i i u

iK'u-iii

5.1. fiiul-tr

5.2. Nuţ soţie
6.

! rn iliiri

6.1. 1iiiilar

iiiu tativ/hlfi H í'iií íih 1
-

-

.

6.2. Soţ
Sursa venii ului:
Nume, aii m u

Cine ;t I'L*:liÎ/.:a \rC:iîi:iL

Serv ieiui n restiif/oi>iectul
»cnurator de venii

Venitul ¡mual
încasat

-

-

7. i vu itu ri din prem ii şi din jo cu ri Jc noroc
7.1. 1¡iul:ir

-

7.2, Soţ/soţie

-

7.3. Copii

Ş. J '¿nituri din ofic sitr.w
8, l .

1i I l u ; i !'

S/.abo Gabricla

Ministerul Tinerelului si
Sportului
Contract cesiune drepturi de
autor: PRAl.S CORPORAŢIE
C O M M U N IC A T IO N S
20.09.2013

S/.abt> (cdiriei:!

Contract cesiune drepturi de
autor: SC SICEPSJS
A D V h lM IS IN G

Szabo ( ¿.ibric! a

Renta viagera

H6.43K RON

Prc/eiiiari de specialitate

-1.4S6 RON

Discurs motivat ion a!

2.500 E U R

Discurs motivat ionul

1.176 EU R

S R iy2l.0K .20l3

Convenţie Civila de prestări
.servicii A C TA V IS S R L

S/.abu ( ia brici a

Contract cesiune noiembrie
2013 Antecontraci van/are
Ga briei loneseu. Bucureşti
-cumpara re
Susţinerea unei prezentări
Cont rac l cesiune de au lor
in ealiiate de Campion
Mc.Cann Profesional Com.SRL
Olimpic
01.10.2013

S/aho Unbriela ■
Gyongvussy /soli

Szabo ( ¡nbriein

55.000 i :u r

2.000 E U R

S.2, Soţ/solie

ii.3. Copii

l'ivy.cdtii ihvi:ifîiţ[o ei.nsiiuue :il‘ i public .şi ruspuiul putrivil
euraek'i'ui ¡iK'timpli.i :il d a t e l o r m en(inn :tie.
Data iu mplHăi'il

Z l . C b Z o l h

i penaie pentru ¡nevuciifute:t sau

