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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnata Băjenaru .Săndica, având funcţia de consilier pl"incipalla Sen·iciul Public Com unitar· 

pentnr Evidenţa Persoanelor Călimăneşti, Compartiment Star-e Civilă, CNP . domiciliu l în 

292 din Codul penal privind falsul în dcclan1ţii, declar pe proprie răspundere că împreună cu famil ia Il deţin 

u rmătmll"ele: 

* 1) Prin familie se înţelege so ţul/soţia ş i copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ: 
Se vor declara inclus iv cele aflate în alte ţări. 

Adresa sau zona Categoria* 
·. Anul 
dobândirii 

Cal imanesti , Mihai .., 
30.01 .2018 

Viteazu, 109 
.) 

Suprafaţa 
Cota-
parte 

345 !00% 

Modul de ! Titularut1> · 
dobândire 

cumpărare 
Băjenaru Săndica 

Băjenaru Valerian 

*Categoriile indicate sunt: (1) agricol ; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) a lte categorii ele terenu ri 
extravi lane, dacă se află în circuitul civil. 

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunuri lor proprii, numele proprietarului (titularul , soţul/soţi a, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-pa11e şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în a lte ţări. 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

Suprafaţa 
Cota- Modul de 

1 Ti tu la rut2
> 

dobândirii parte dobândire 

Călimăneşti , str. Calea lui 
T raian, nr. 280 , bl. 7, Se. O, 1 1991 64,52 cum parare Bii_:ena•u Săndica 

Et. 1 ap . 6, jud. Vâlcea 
Că limăncşri , C.L . Trai an 28, .81 

l 
1 

1991 49.10 cumpăra:-e a~:::nart. \ alerian 
R2. Se O, Ap. 5,Jud. \ 'âlcea 



*Categoriil e indicate sunt:( !) apartament; (2) casă ele locuit; (3) casă c.c 
prod ucţie. 

*2) La "Titu lar" se _men ţ i onează, în ~azul bunu rilor proprii , numele proprietaru .-. ~ :-_ .:.-~ . 
iar în cazu l bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele copropr ietarilor. 

II. Bunuri mobile 

: 

1. Autovehicu le/autotu .-isme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iah turi si .JHc n11jlo~cc de transpo rt 
care sunt supuse înmatriculăl"ii, potrivit legii 

Na tura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie ::\lodul de dobâ ndi re 

Autoturism Opel vectra 1 2003 cul11părare 

Motoscuter Kymco 1 1999 
1 

cumpărare 

. . 

2. Bunu1·i sub formă de metale preţioase, bijutet· ii, obiecte de artă ş i de cult. coleqii de artă ŞI 

numismatică , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau un iversal. a căror ,·aloare 
însu mată depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor menţiona toate bunurile afl ~te în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritori ul Românie i 

la momentul declarării . 

Desc1~iere sumară Anul dobâ ndirii \ 'aloarea estimată 

J 

1 

. 1 

III. Bunuri mobi le. a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri im obile i~rr:Jina te în 
ultimele 12 luni 

Natura bunului 
înstrăinat 

Data 
însrrăinării 

Persoana către care s-a 
înstrăinat 

Forma 
înstrăinări i 



IV. Active financiare 

1. Conturi şi depoz ite bancare, fonduri de invest i ţii, forme echiva lente de econ o miSire ş i invcsli•·c , 
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 d e euro 

N OTĂ: 
Se vor dec lara inclusiv cele aflate în bănci sau insti tuţii financiare d in străinătate . 

Instituţia care administrează 
Tipul * 1 Valuta Deschis în anul Sold/, ·a loare la zi 

1 şi adresa acesfeia 

i 1 ! 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cord); (2) depozit bancar sau 
echivalente; ( 3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de p ensii sau alte sisteme cu 
acumulure (se vor declara cele aferente anuluifiscal anterior). 

2. P lasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de pia ţă însumată a t uturo r 
~lcestora depăşeşte 5.000 de eu ro 

NOTĂ: 
Se vor declara inc lus iv invest iţ iile ş i partici pări le î n străinătate. 

Emitent titlu/societatea în care persoana este 
Tipul* 

Număr de ti t lu ri 
'\"a loarea tota l ă la zi 

actionar sau asocia t/beneficia r de împru m ut cota de participare 

! 

1 

11 



.... _ <:!1'-.r .i~t- 1 şi a 1 /!-lea 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membriloi· săi de familie, rea lizate in ultimul an fiscal încheiat 
(potrivi t art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal , cu modificăril e . i compiel:lrile ulter ioa re) 

'.OTĂ: 
1.' vor declara inclus iv venituril e provenite din srră inătate. 

1 
C ine a realizat venrtu l 

Sursa venitului: Servi~iul presra t/Obiectul 1 Yenitu l anual 
... numele, adresa . generator de venit încasat 

li. J'enituri din salarii 

!.1. Titular 
-

B:'!_ienaru Săndica Primaria Că 1 i măneşti Ofiter stare civila 23309 

11.2. Sot/soţ ie 

B.!_ienaru Va lcrian Pensionar 55200 

1..:. Copi i 

1. ;·enituri din activităţi independente '•. ... 

2.1. Titular 

2 2. Sot sorie 

3. f'enifuri din cedareafolosinţei bunurilor 

3.1. Titular 1. 

1 
1 

.., 1 s, 1 • .)._ . . 0\ SO\Ie 

-1. Venituri din investiţii 

-+. 1. Titular 

4.2. So\/soţ i e 

5. Venituri din pens ii 

5.1. Titular 1 

5.2. Soţ/soţi e 1 

1 

6. Ve nituri din activităţi agricole 

5 



,------
6. 1. Ti tu lar 1 

1 1 

6.2. So(lso ţ ie 1 1 

1 

Ci1H~ a rea liza t" venit ui ' 
.S ursa ,·en itu)uj: Serv i~i~d pt·estar/obiectu l Ven itul an ua l 
:\ume, adresa genera tor d e ve nit în casa t 

- Venituri din premii şi din jocuri de noroc , . 

7. i. Titu lar 

1 

7.2. So!fsoţ ic 

1 
.. ' 

11.3. Copii 

' 1 'enituri din alte surse 

IS. l . Tiw lar 1 
1 

1 

1 s.:. Soţ/so ţie 1 

8.3. Cop i i 
--

J> •·ezenta d ccla.nl!i e constituie act public ş i răspund potrivit legi i pena le pentru in exactita tea sa u 
caracterul inco mple t al date lor menţionate. 

Data completării Semnătur~ 

Ld·o(; . tlo (J 
········· ·· ···· ··· ············ ... ......... .. .. .. ,. .... , .... .. . . 


