
Subsemnatul/Subsemnata, 
de CONSILIER LOCAL 

CNP 
Sector 2 

DECLARATI E DE A VERE 

ZAHARIA RAZVAN CRISTIAN , având funcţia 
la CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 , 

, domiciliul BUCURESTI, 

' 
cunoscând pl'evederile art. 326 din Codul 1>enal 1)1'iviml falsul în declaraţii, declar pe proprie 1·ăspundere 
c.1 Îm1lrc1mă cu familia1) deţin următoarele: 

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înlre(inerea acestora. 

,, 

I. Bumffi imobile 

1. Te1·enuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în a lte ţări . 

Categoria* 
Anul 

Adresa sau zona 
dobândirii 

St~prafaţa 
Cota- Modul de 

:fitularn11) 
Pal'te dobândire 

*Categorii le indicate sunt: (I ) agricol; (2) forestier; (3) intravi lan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
exlrnvilane, dacă se află în circuitul civil. 

*2) La "Titular" se menţionează, 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 . 

Adresa snu zona Categoria* 
Anul 

Suprafaţa 
Cota-

Modul de dobândire Titularul2) 
dobândirii parte 

Contract van?.arc/cumparare 
Zaharia 

Bucuresti - Sector 2 1 2013 76 mp 1 Razvan 
(prima casa) 

Cristian . 

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

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor propri i, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul). 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

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

care sunt sn1>use înmatriculării, 1Joh·ivit legii 
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---

Nattlra :Marca ·.· .Nr. de budţi Anul de fabricaţie ~oduldedobândire 

Autoturism BMW l 2007 Contract vanz.are/cumparare 

Autoturism Seat 1 2005 Contract vanzare/cumparare 

Autoturism Citroen I 2004 Contract vanzarc/cumparare 

Motocicleta Hon da l 2008 Contract vanzare/cumpararc 
·---·· ·-· . . . ···-· ., ---······„ 

2. Bunuri sub formă de metale pl'cţioasc, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de arră şi 
numismatică, obiecCe care fac parte din patrimoniul cultnrnl naţional sau universal, a căror valoare 
Însumată depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor mentiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul Româ ni ei 

la momentul declarării . 

· Au11tcJobândfril · 

Bijuterii, Ceasuri, Tablouri 2006-201 (Î 20000 Euro (Evaluare proprie) 

m. Bunuri mobile, a căror valoar·e de1,ăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 

. N atu.ra ·blinulur ... _, .... •. „ -· Dat.a· -·· · -Perso~nâcătre· caf"tis:.::if:~ ·· ·._„_. ····:···Foi~mif · · „:·: ~ . ... ·······. ··· - ...... „ .. 

• Valoarea :· 
înstrăinat înstriUnibii înRtrăinat .„ Înstrăinării ·. · 

HMW 2018 Persoana Fizica 
Contract. 

3000 Euro vanza.re/ cumparare 

Mercedes-Benz 24.07.2018 Persoana Fizica 
Contra el 

7500 Euro va uzare/ cum parare 

JV. Active financ.iare 

1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de inve.'Jtifii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cnnluf'ile de credit, da('.ă valoarea însuma1ă a tuturor ace81ora depă~eşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

lnstiU.ţia ca1·e ad11Jinistrează 
şi adresa· acesteia . · 
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""Categoriile indicate s11n1: ( 1) (:unt curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar S(W 

echivalente; (3) .fonduri de investifii sa11 echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (.i;e vor declara cele aferente anului fiscal anleri01) . 

2. Plasamente, investiţii directe şi Împrnmuturi acordate, dadi valoarea de piaţă însumată a tuturm· 
acestora depăşeşte S.000 de euro 

NOT Ă: 
Se vor declara inclusiv investiliile şi participările în străinătate. 

'Emitent titlu/so<'.ietatea în ca're persoana este . ·. Tipul* Număr de tiff ulif 
Valoa1-ea totală la zi 

âctionar.sau asociat/be11.eficiar de Împrumut cota de participare 
Jmprnmut persoana fizica . 3 100. OOO. ron 

*Categoride indicate sunt: (I) hârtii de valoare definute (titluri de stal., cenijicate, obligaţiuni); (2) 
acp·1mi sau părJi sociale in societăJi comerciale; (3) Împrumuturi acordate În nume personal. 

3. Alte nctive p1·oducătom·e de venittn·i nete, care Însumate depăşesc echiv11lentul a 5.000 de cm·o pe 
llll: 

NOT Ă: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, gal'anţii emise În beneficiul unui terf, bunuri m:hizifionate în sistem leasing şi nite 

asemenea bunuri, dacă valoarea Însumiită a tun1ror acestora depăşeşte 5.000 de em·o 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulatt: în străinătate . 

Creditor · 
.. „ .. . . ... .. .. . ' .. ... · scadent fo „ 

„ .. „„ . .. „ 

Contractat în anul Valoal"e 
·----·· ... „. 

Raiffciscn Hank 2013 2043 46.500. Euro 

Raiffeise1' Bank 201 8 2023 26.769. Ron 
i.- ~-----

ING Bank 2018 2023 16.293. R on 

fmprumut de la persoana fizica 201 4 2018 16.550. Euro 

Imprumut de la persona fizica 2017 2018 7. 500. farro 
l 
r 
I 

VI. Cadouri, servicii sau avanlaje pr·imite gratuit sau subvenţionate faţă de valoat·ca de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi nafiomde sau 
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instituţii 1mblice româneşti sau străine, inclusiv bul'Se, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individualii depăşeşte 500 de euro* 

.. . . - . ...... ........ . .... ·.· Sursa veniniluf:: ·· ·- ·. · Serikiiit '-P.restat/Obiuful · Venirul aii1181 ····· · 
Cine a realb;at vţ1>itul : ··.numele, ad•~e8a . ge11erator de venit încasat .. 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trala(iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al I 1-kJ(l 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membriJo1· săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheint 
(pot.-ivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străină late. 

-~ ···--- ··-··--·-··---~ ·- -- · ··'-·-···········-······ ·---·---~---surs~rverritnlui:····· ·-···· Senicitil·p1~tat/Obiectul ·Venitul anual·· 
Cine a realizat venitul . nuni~le, adre5a . . · aener~tor de venit · . î~ca.sat, . 

J_ Veniluri din ~·a/arii 

1.1. Titular 

Zaharia Razvan Cristian 
s. c_ CNCIR s.a. 

Inspector IR 35.221. ron 

J-2_ Soţ/soţie 

1.3. Copii 

2. Vimiluri din activită/i independente 

2.1. Titular 

2.2. Sot/sotie 
l-----'--""----------+-------------+---------·-----t--------1 

3. Venituri din cedarea.fo/osin{ei bunurilor 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 
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4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

·: 
Cine a realizat venitul - - Sursa venitului: Serviciul 1>restat/obiectul Venitul anual 

Nume. adresa 2eneratol' de venit încasat 
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 

Zaharia Ra:tvan Cristian Consilier Local 
Cons ii iul Local Sector 2 -

11.667. ron 
indemnizatie 

8. 2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit lel!ii oenale nentl!l1 in~xSlctitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completăl'ii 

... / 1[ . 9.<P..: . ?!:?. !. fi. .. 
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