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Preda Alexandru 
Preda Ileana 2500 100 3 2008 

4 2013 
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cumpărare 
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Preda fleana 

63 100 
vanzare- 

cumpărare 
Preda Alexandru 
Preda Beam. 

88 100 Construire 
Preda Alexandru 
Preda Ileana  

Mihai Viteazu, nr 3, 
Dr.Tr.Severin, Mehedinti 
Str. Orly, nr. 49, 
Dr.Tr.Severin, Mehedinti 

DECLARATIE DE AVERE 

SubsemnatullSubsenittata, 	PREDA ALEXANDRU DUMITRU 	 , avănd functia 
de 	Contabil Sef 	 la RN? Romsilva Administratia Parcului Natural Portile de Fier RA , 

CNP 	1700322250608 	, domiciliul Str. Mihai Viteazu, nr.7, Dr. Tr. Severin, Mehedinti 

cunoscănd prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul in declaraIii, declar pe proprie aspundere 
că  impreună  cu familial)  defin următoarele: 

*1) Prin familie se inIelege sotul/sofla şi copiii aflati In intreflnerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tări. 

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

*2) La "Titular" se mentionează, In cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilufl, 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

N 0 T : 
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tări. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă  de locuit; (3) casă  de vacantă; (4) spatii comerciale/de 
productie. 

*2) La "Titular" se mentionează, In cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), 
iar hi cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse inmatriculării, potrivit legii 

d 1 f JAI, 1 5m 

1994 Autoturism Skoda 120L 1 1981 Cumpărare 

Autoturism VW Passat 1 2002 Cumpărare 2006 

2. Bunuri sub formă  de metale pretioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colectii de aril% şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a căror valoare 
insumată  depăşeşte 5.000 de euro 

N 0 T Ă  : 
Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dacă  ele se află  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

Nu este cazul 

111. Bunuri mobile, a caror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile instrăinate în 
ultimele 12 luni 

.Y.,,. 	t .! I .., 
el 

_ Sit 4  -P,L. 

Nu este cazul 
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Nu este cazul 

Nu este cazul 

IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investilii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă  valoarealnsumată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Sc vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau nstitutii financiare din străinătate. 

*Categoriik indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme Cu 
acumulare (se vor declara cek aferente anului fiscal anterior). 

2. Plasamente, investiIii directe şi Imprumuturi acordate, dacă  valoarea de piată  insumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv investitifle ş i participările In străinătate. 



Nu este cazul 1.1. Titular 

1.2. Soi/sotie Nu este cazul 

1.3. Copii Nu este cazul 

*Categoriile indicate sunt: (1) heirtii de valoare delinute (tithei de stat, certificate, obligatiuni); (2) 
acfiuni um134TV sociale in societetti comerciale; (3) imprumuturi acordate in mime personal 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care insumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 
	  Nu este cazul 	  

N 0 T Ă  : 
Sc vor declara inclusiv cele aflate in străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garantii emise In beneficial unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing şi alte 

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

NOTĂ: 
Sc vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in străinătate. 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fată  de valoarea de piată, din 
partea unor persoane, organizatii, societăti comerciale, regii autonome, companii/societăti nationale sau 
institutii publice romineşti sau străine, inclusiv burse, credite, garantii, decontări de cheltuieli, altele decăt 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

*Se excepteazii de la declarare cadourile şi tratatiile uzuale prim ite din partea rudelor de gradul I $ al 11-lea 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate In ultimul an fiscal Incheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Sc vor deolara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 
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1.1. Titular 

Preda Alexandru RNP ROMSILVA-APNPF RA Contabil Sef 42115 

1.2. SoVsotie 

Preda Ileana Carefour Romania Agent Vanzari 15956 

L3. Copii 

., 
z Venhluri din act 	e e 

-i-i- 

2.1. Titular 

2.2. SoVsotie 

Fri$ 	n cu/cu a 	to 	ez,_ _ It 	rz — 

3.1. Titular 

3.2. Sotisotie 

, 
Venitun din ini esĺi(ii  _ 

4.1. Titular 

4.2. Sol/sotie 

il 	r1 	i s -2 is. 	 ---4 -,- 5. Ve

5.2. 

5.1. Titular 

SoVsmie 

enUuii cliii a 	tvitei 	a 	1 oe ' 	2,  € 	, - 

6.1. Titular 
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6.2. Sot/sotie 

- 

. 
1 	0 	1 

wi 	Ili 

) 
I 

gourz 7. eid 	din premii ,  _ 
tie noive, 

71. Titular Nu este cazul 

7.2. SoVsotie 

7.3. Copii 

_ 
8. e 	a, 	s . . 

8.1. Titular 

Preda Alexandru AJOFM Mehedinti Venit de completare 4950 

8.2. Sol/sotie 

8.3. Copii 

Prezenta declaratie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet at datelor mentionate. 

Data completării 

	31/05/2018 	 
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