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DECLARAŢIE
DE AVERE
•)

■e

Subsem nata,
C onsilier superior

A R G E ŞA N U SPE R A N ŢA
, având funcţi;;
la M IN IST E R U L TIN ER E TU LU I SI SPO R T U L U I

u noscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
ii împreună cu fa m ilia 1*deţin urm ătoarele:
i: 1) Prin fam ilie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri im obile
1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona

Anul

C ategoria*

:mi. Stoeneşti,
iurgiu
:>m. Stoeneşti,
iurgiu

dobândirii

Suprafaţa

p a rte

M odul de
, , *
dobândire

!

.
,i,
I ituliirul ’

1

2003

20000 mp

1/4

m oştenire

Argeşanu S

3o

2003

2640 mp

1/8

m oştenire

Argeşanu S

----- --------—

—i

i: Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terer ¡
xi ravilane, dacă se află în circuitul civil.
i:2) La "Titular" se m enţionează, în cazul bunurilor proprii, num ele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copi!
! în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi num ele coproprietarilor.
2. C lădiri

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

C ategoria*

Anul
dobândirii

icureşti

1

1984

>m. Stoeneşti, G iurgiu

2

2003

A dresa sau zona

Cnhipartc

M odul de
dobândire

68,58 mp

1/1

vz-cp

A rgeşanu S

42 mp

1/8

m oştenire

A rgeşanu S

T itu la r u l21

C ategoriile indicate sunt: (1) apartam ent; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii com erciale
roducţie.
|:2) La "Titular" se m enţionează, în cazul bunurilor proprii, num ele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilu
3 r în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi num ele coproprietarilor.
II. Bunuri m obile
1.
A u tovehicule/autoturism e, tractoare, m aşini agricole, şalupe, iahturi şi alte m ijloace de transp
a re sunt supuse înm atriculării, potrivit legii

2.
Bunuri sub form ă de m etale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artîi
Lmismatică, obiecte care fac parte din patrim oniul cultural naţional sau universal, a căror valo;
: umată depăşeşte 5.000 de euro

3

NOTĂ:
Se vor m enţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriu! Româr
m om entul declarării.
D escriere sum ară

Valoarea intim ată

Anul dobândirii

_ .. - --

----------

.................. ................
III.
Bunuri m obile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri im obile înstrăinate
litiimele 12 luni
Natura bunului
înstrăinat

Oaia
înstrăinării

Persoana către care s-a
înstrăinat

ŞgSjj

Forma
înstrăinării

V aloarea

IV. A ctive financiare
1.
C onturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, form e echivalente de econom isire şi investi
ndusiv 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.

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar
(3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme
, c, anulare (se vor declara cele aferente anului fisca l anterior).
i di ¡valenţe;

2.
Plasam ente, investiţii directe şi îm prum uturi acordate, dacă valoarea de piaţă însum ată a tutu
ă stora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

*Categoriile indicate sunt; (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni);
t călini sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii em ise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi ¡;
scmenea bunuri, dacă valoarea însum ată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acum ulate în străinătate.

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

ii

VII.
Venituri ale declarantului şi ale m em brilor săi de fam ilie, realizate în ultim ul an fiscal încht «
i 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.
Sursa vcnilului:
num ele, adresa

C ine a realizat venitul

Serviciul prestat/O biectul
generator de venit

Venitul anu;
încasat

Venituri din salarii
i. 1. Titular
consilier

Salariu M TS

-jgesanu Speranţa

24084 lei

.2. Soţ/soţie

J . Copii

^_______ *"

Venituri din activităţi independente
---------------- -----------

l. Sot/sotie

__________

—

S. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1. Titular
.:hiriere apartam ent

l. Soţ/soţie
Venituri din investiţii
. 1itular

l. Soţ/soţie

). Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

i. Venituri din activităţi agricole
i. ! im Iar

l. S o ţ / s o ţ i e ^ ^

7375 lei

Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
N um e, adresa

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anu:
încasat

Venituri din prem ii şi din jo cu ri de noroc
7. 1. Titular

12 . Soţ/soţie
---------------------7J . Copii
____
s. Venituri din alte surse
1. Titular
.................

1. Soţ/soţie
î. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea
a acterul incom plet al datelor m enţionate.
Data com pletării
30.05.2014

<¡.1

DECLARAŢIE DE INTERESE
i bsem natuI/Subsem nata,
C onsilier superior

11

ARGEŞANU SPERANŢA
, având funcţi::
la M IN ISTE R U L TIN ER E TU LU I SI SPO RTULUI

tioscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

l. A sociat sau acţion ar la societăţi com erciale, com panii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupui;
ii teres econom ic, precum şi mem bru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvern amentale:
Nr. de părţi
Valoarea tota;
U nitatea
C alitatea detinută
sociale sau
părţilor soci:
- denum irea şi adresa de acţiuni
şi/sau a acţiur
1.

Calitatea de m em bru în organele de conducere, adm inistrare şi control ale societăţilor com erciale
n-giilor autonom e, ale com paniilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de inii
c :< nom ic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:
Unitatea
Calitatea detinută
V aloarea beneficiile
____________ - denum irea şi adresa - _______

:? J alitatea de m em bru în cadrul asociaţiilor profesion ale şi/sau sindicale
3 I. membru sindicat

■1 Calitatea de m em bru în organele de conducere, adm inistrare şi control, retribuite sau neretrib
l .finute în cadrul p artidelor politice, fu ncţia deţinută şi denum irea partidului poiitic _____
__
■I 1,

:5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în tiu
“it ¡ citării funcţiilor, m andatelor sau dem nităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din îm
o:;terne ori în cheiate cu societăţi com erciale cu capital de stat sau unde statul este acţi;
n aj ori ta r/ni inoritar: _
_________ _____ ________________
>1 Fteneficiarul de contract numele.
\
institutia
Procedura prin
Tipul
Data
[Durata
Vata

i)!enumele/denumirea şi adresa

contractantă:
denumirea şi
adresa

care a fost
încredinţat
contractul

contractului

încheierii
contractului

contractului

total
contra

T tular....................

Sot/sotie....................

11.ide de gradul 111ale titularului

!' ixietăţi comercial Persoană fizică
aterizată/ Asociaţii familiale/Cabinete
individuale, cabinete asociate, societăţi
(: zile profesionale sau societăţi civile
])ioiesionale cu răspundere limitată care
<].slăşoară profesia de avocat/ Organizaţii
n ;:rauvanamentale/ Fundaţii/ Asociaţii"'
11 Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
21 Se vor declara num ele, denum irea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titula
olul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea
i a aeterul incom plet al datelor m enţionate.

Data com pletării
30.05.2014

