
Fwd: Reacția FISC interventia Buiucani

Rise Moldova 

---------- Mesaj redirecționat ----------
De la: Baciu Olga 
Data: 24 aprilie 2018, 15:18
Subiect: Reacția FISC interventia Buiucani
Către: 

Bună ziua, stimați colegi.

În legătura cu intervenția de astăzi a Liubei Șevciuc la Direcția de deservire fiscală sectorul 
Buiucani al capitalei, din care s-a subînțeles că doriți detalii despre declarația de integritate a 
șefei de DDF Albina Ișcova, Vă remitem comentariul ei oficial mai jos. În cazul în care aveți 
întrebări suplimentare nu ezitați să ni le remiteți.

”În declarația de integritate pentru anul 2017 am declarat venit de la locul de muncă în valoare de 
277 mii lei.

În ceea ce ține de bunuri imobile din posesie am declarat următoarele:

Un apartament cu o odaie, cu suprafața de 39 metri patraați, în sectorul Buiucani al Capitalei, în 
care locuiesc eu și fiica mea de 20 de ani începînd cu anul din 2007. Vreau să vă spun că acest 
apartament a aparținut și bunciii mele.

Tot în această declarație am indicat că dețin în posesie un apartament în casă veche din sectorul 
Centru al capitalei. Acest apartament are 62 de metri pătrați, mi-a fost donat de tatăl meu în anul 
1997 și în care au locuit și locuiesc pînă în prezent fratele și sora tatălui, invalizi din copilărie.

La capitolul financiar am indicat că am împrumuturi de la o instistituție bancară, dar și de la o 
persoană fizică în valoare de 130 mii lei.

Țin să menționez că am împrumutat acești bani pentru a face reparație într-un apartament 
procurat recent de mama mea.

În acest apartament vom locui împreună cu mama și fiica, iar cel cu o odaie pe care îl dețin în 
posesie din 2007 intenționăm să îl vindem pentru a acoperi cheltuielile mamei la procurarea 
apartamentului”.

Cu respect, 
Olga BACIU

Purtător de cuvînt




