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DECLARAŢIE
DE AVERE
9

Subsem nata,
de
D irector

Anghel Gabriel Nicolae
la M inisterul Tineretului si Sportului

, având funcţia
,

cunoscând prevederile a r t 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
că îm preună cu familia'* deţin următoarele:
*1) Prin familie 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
Craiova

j Categoria*

“ Anul
dobândirii

•Suprafaţa

Cotaparte

M odul de
dobândire

3

2008

619m2

1/2

cumparare

...........: T FT
Titularul*
AnghelAndreea
Raluca

*
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 "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.

[ II .
Craiova

v:

Anul
Suprafaţa
dobândirii

:
1

2010

77 m2

( otaparic
1/2

,

fe:... Ş- ,>

cumparare

Titularul2’
AnghelAndreea
Raluca

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
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.

II. Bunuri m obile
1.
Autovehicule/autoturism e, tractoare, m aşini agricole, şalupe, iahturi şi alte m ijloace de transport
care sunt supuse înm atriculării, potrivit legii
îl|

Natura

¡Marca

Nr. de bucăţi

Anul de fabricaţie

M odul de dobândire

Autoturism

Honda Acord

1

2005

Cumparare

A utoturism

K ia Sportige

1

2007

Cumparare

Autoturism

Ford C M ax

1

2005

Cumparare

Autoturism

Opel V ectra B

1

1996

Cumparare

Autoturism

Fiat Stilo

1

2003

Cumparare

2.
Bunuri sub form ă de m etale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrim oniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
însumată 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 momentul declarării.

11S. Bunuri m obile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri im obile înstrăinate în
ultimele 12 luni
| i j Natura bun uliii ;
1
înstrăinat

Oâta
înstrăinării

Persoana către care s-a
înstrăinat

Forma
înstrăinării

Valoare?
..............

IV. Active financiare
I.
Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de econom isire şi investire,
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.

*Categoriile 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 pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fisc a l anterior).
2. Plasam ente, investiţii directe şi îm prum uturi acordate, dacă valoarea de piaţă însum ată a tuturor
acestora 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); (2)
acţiuni sau p ă rţi sociale în societăţi comerciale; (3 ) împrumuturi acordate în nume personal.

3. A lte active producătoare de venituri nete, care însum ate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea însum ată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.
■ ¡ l i p i « ............
y i ' ;
C n ^ jto jri

. ' - Contractat în anul

Scadent l;i

înţesa San Paolo

2008

30 ani

50.000 euro

înţesa San Paolo

2010

30 ani

47.000 euro- „Prim a c a s a '

VI.
Cadouri, servicii sau avantaje prim ite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi com erciale, regii autonome, 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*

VII.
V enituri ale declarantului şi ale m em brilor săi de familie, realizate în ultim ul an fiscal încheiat
(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.
I

.

's

' .-iii

Serviciul p resiat/ÖMeetai
generator de \cn it

V enitul anual

încasai

1. Venituri din salarii
1 1 . Titular
CAO S.A. 1.03-28.02.2013

Agajat

6.734

M inisterul Tineretului si
Sportului 1.03-31.12.2013

Director

18.586

1.2. Sot/sotie

Spitalul P.N.L. Leamna

Angajat

25.479

Angliei A ndreea R aluca

Alocaţie

Anghel Gabriel N icolae

504

1.3. Copii
Anghel D aria M aria
2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2,2. Sot/sotie
3. Venii uri din cedarea folos iniei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot/sotie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular
4.2. Sot/sotie

J. Venituri din pensii
5.1. Titular
5.2. Sot/sotie
6. Venituri din activităţi agricole
6 1. Titular
6.2. Soţ/soţie
1 j ; C ine a rv.;U:£f\i v f f i i t ul

Sursa \enitului:

Serviciul p r e s ta t 'obiectul

\ crjiîiji a n o i i l }

\.j f p i ; .
7. »( «7

'

;

ini joci 7 ,7-

f w< n

'v

1%;:i TW.,-:

:V:Ş ;:í. :J

7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie
7.3. Copii

<V. Venituri din alte surse
8 1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

Prezenta d e c la ra ţie co n stitu ie act public şi ră sp u n d p o triv it legii penale p e n tru in ex actitatea sau
c a ra c te ru l in co m p let al d a te lo r m enţionate.
D a ta co m p letării
12.06.2014

(if 3 1

/

'

DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnata,
de Director

, având funcţia

Anghel Gabriel Nicoiae
Ia M inisterul Tineretului si Sportului

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
T. Asociat sau acţionat? la societăţi com erciale, com panii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri d el
econom ic^ p recum şi
__ ■
__:.ib
Valoarea totală a
Nr. de părţi
U nitatea
părţilor sociale
sociale sau
Calitatea detinută
- denum irea şi adresa şi/sau a acţiunilor
de acţiuni
A dministrator si
1.1.......S.C. ABRYEL SRL 1.01- 31.03.02.2013
100%
100%
asociat
50%
50%
S.C. ABRYEL SRL 1.04-31.12.2013
Asociat
2. Calitatea de m em bru în Organele de conducere, adm inistrare şi control ale societăţilor comcrciale, ále
Cgiüor autonom e, ale com paniilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor dţe ihtjerşs
U nitatea
- denum irea si adresa 2.1
M em bru Spitalul P.N.F. Leam na pana la
1.04.2013

Calitatea deţinută

V aloarea beneficiilor

Administrator nefinanciar

—

3.1. M embru in Sindicatul „A pa Oltenia” pana la 1.04.2013
4* Calitatea de m em bru %! organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau
4 .1 ......

.....................— —----------------- '

¿5. Contracte, inclusiv jcple de ¡asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare p timpul;]
exercitării funcţiilor, fa n d a te lo r sau dem nităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri
externe ori încheiate cu societăţi com erciale cu capital de stat sau unde statui este acţionar
m ajoritar/m m ontar:
Procedura prin
Instituţia
Valoarea
Data
Durata
Tipul
contractantă
careafbst
5.1 Beneficiarii de contact numele,
totalăa
încheierii
contactului
denumirea şi
contactului
prenumele/denumirea şi adresa
încredinţat
contactului
contactului
contactul
adresa
fitular..................

.. ____

.....

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

Rude de gradul I!' ale titularului

”Societăţi comerciale/ Persoană fizică
autorizată/ Asociaţii familiale' Cabinete
irxlividuale, cabinete asociate, societăţi
civilepofeaonale sau societăţi civile
profesionale cu răspundere limitată care
deslâşoaiăprofesia de avocat/ Organizaţii
neguvemamentak/ Fundaţii/ Asodaţii2) .
Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara num ele, denum irea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,
soţul/'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 sau
caracterul incom plet al datelor menţionate.

Data com pletării

12.06.2014

