
DECLARATIE DE AVERE

Su bsemnarut/Subscmnnrs,
de CONSILIER AS SOCIALA
CNP

MARIAN ANGELA CAMEUA
la PRIMARIA ORASULUI TASNAD

, domiciliul

cunoscând prevederile ,,,t. 292 din Codul penal privind falsul În dedan]ii, declar pc proprie răspundere
că Împreună Cu familiall deţin următoarele:

* 1) Prin ram die se Inţelege soţu I/SO\l~ şi copii i al1~ti i11 ÎmrqinerCH acestora.

1. Bunuri imohile

1. Terennri
NOTA:
Se VOI'declam inclusiv cele aflate in alte ţări.

Adresa sau zona Categoria+' Anul
SUp'r:lfntll Cota_ Modul de

Titularul')dobândirii rartc dobândire
GAL
VERONICAlld] 2004 500/v1P 2/J MOSTENIRE ARIAN
ANGELA
CAMELIA

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier, (3) intravilan: (4) luciu de apă; (5) alte categorii de tercnuri
extravilune, dacă se af1~ ill circuitul civil

*2) La "Titular" se JllenJiolle~z!i, În cazul bunurilor proprii, nume-le proprietarului (titularul, sotul/soţia, copilul),
Iar ÎIl eawl bunurilor in coprop"elalC, eota-pane şi numele coproprielarilor,

2. Clădiri

NOLi"
Se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări.

Adresa sali zona Categ"ria * ADUI
Suprafata Cota- Modul de

Titularul'ldobândlrtt parte dobândire--
GALl 2 2004 200 2/3 J\.10STEN1RE VERONICA/MA
R!AN ANGFLA
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~ C\legOliile indicate sunt. (1) apartament, (7) ~asă de loc1II1; ,3) casă de vacanţă; (4) spatii comerciale/de
producţie.

*2) La "Tiwlar" se mcnj;oneală, În cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/soţia, copdul).
iar in cazul bunuri l()r În copropncrate, cota-pal1e şi numele coproprielari lor.

II. Bunuri mobile
1. Auto\'ehiculc/autoturisme, tractoarc, maşini agricole, şHlupe, iahtut-l şi alte mijloace de Iransp()r1

care sunt 8U puse Îumatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. dClbucăti Auul de'fabricatie Modul de dobândire

AUTOTURISlvl DAEWOO 1 2003 CUMPARARE

AUTOTURISM Ol'EL 1 2005 -//-

AUTOTURISM NISSAN 1 2003 -/1-

2. Buunri sub formii de metale preţioase. biju!crii, obiecte de artă şi dc cult, colecţii de artii ~i
numismatică, otuccre care fac park din patl"imoniul cultural lIajional sau universal, a căror valoare
tnsumată depăşeşte 5.000 ce euro

NO'I Ă:
SC vor menjiona toate bunurile aflate În proprietate, indiferent dacă ele se află Sali nu pe teritoriul ROl1lfllliei

1" momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobiludirii Valoa"ca estimată

ni. Uunurl mobile. a căn)l' val()arc dcpăş~şte 3.UOUde euro fiecar~, ŞI bunuri imobile înstrăinate in
ultimele 12 luni

Natura buoRlui D,'" Persoana către earc s-a Forma



Înstrăinat ÎDstrninăriiînstrliinării în~trăinat

IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fondUl·i de investiţii, rurme cehi,·alente de eeonomisire şi inw.,ti,·c
inclusiv cardurile de credit, dacă yaloarca însumată li tuturor acestora depăşeşte 5.000 de eun>

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele ~f1ate in bănci s~u instituţii tinanci~re Jin străinătate.

Instituţia care administrează -,
şi adresa acesteia 'nout- Valnta Deschis în anul Sotd/valoare III zi

'CalegOl"ii/e imlicole sunt: (1) COii/ curenl sau echimlente (inclusiv card). (2) depozit bancar sai!
echivalente (3) jrJllduri de inve.\"/ilii sau echivalente. inclusiv f()nduri priva/e de pensii sau alle sisteme cu
acumulare (,e VOrdeclara cele afarme anuluijiscaj anterior).

2. Plasamente, inye,titii directe şi împrumuturi acordare, dacii valoarea de piată Însu mată a tuturor
acestora dcpăşL"it~ 5.000 de euro

NOTĂ.
Se VOI"declara inclusiv investiţiile şi parlicip;;rile in străinătate.

Emitent titln/sO~!~!~lte.:lîn care p~l~~oanaeste Tipnl* Număr ti., titluri!
Valoarea totală la ziacţionar- sau asociat/beneficiar de înt rumul cota de uarticinarc
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~CalegonHe indicate SUIII: (1) hurlii de valom'f delinule (titlHri de slat cerlificare. obligol,u"i), (2,
aC/iuII' .l'aupărli sociale ili -"oeie/ili icomerdole: (3) Împ,."",uluri ucordsue În nume personal.

Un:
3. AI1eactivc producă1oarc de venituri ncte, care însumatc depăşesc echivalentul a 5.000 de eurO p'

NOTA:
Se vor declara ,nelu,iv cele aJl~lein străinătate.

V. Datorii
Debire, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui terţ, bnnurl achiziţionate În si~tcm leasing şi alt,

aSemenea bunuri, dacă \'aloaru însumată a tuturor acestora depăşqt~ 5.000 de curo

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiar~acumulate in străinătate,

Creditor Contrattat in anul Scadent la valoare

,

VI. Cadouri, se,.,.icii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionat~ faţă dl' valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, rcgii autonome, companii/societăţi oatioua!€ ~alJ
institutii publice româncşti sau străine, indusi\' burse, credite, garanţii, decontăr-i ,j., cheltuieli, altele decât
cele ale angajatoruh'i, a căror \'alua,'c indfvlduală dep{j~cşte500 de euro-

Cine a realizat vcntrul Sursa \'euitului: Serviciul prestatlObiectul Venitul anual
numele adresa renerator de venit încasat

1.1.Titular

1.2.Soţ/solie

13 Copii
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'Se exceprcl1ZQ de la dec/"ra,e cadouri/" şi Ira/oliile uzuole priill/le din p"rwo rudelor de grodul J şi 01 11-/&1

vn. Venituri ale <ledarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În nltimul an fiscul Înch~i"
(potrtvit arI. 41 <linl.egea nr. 57112003 pri,' ind Codul nscar, cu motlifidtrile şi completarile ulterioare)

NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din slrăinătate

._-
Cine a rcaHzat vennur SurslI venitului: Serviciul prcstat/Oblectul "~~ujtul anual

numele, adr",,, _g_enern.lor tie venit încasat
1. Veni/Uri din salarii

r. 1.Titular

\.IARIAN ANGELA CAMELIA PRIMARIA TASNAD CONS AS SOCIALA 28955
1.2. Soţ/soţie
IvlARIAN FLA VIU POLITIA CAREI COMISAR 38000
U.Copii ,

MARJAN ALFX CONTITEH CAREI PRACT 3600/3 LUNI
2 Venituri din acrlviiăţi independente

'.1 Tilular

2.) So\/~0\Îe

.
3 Venituri din cedo,eo folos;flrei bum,,-;{or

3.1. Tilular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din inves/iţii

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venimr-Î din pcnsit

5. 1.Titular

5.2. Soj/soţie

6. Veni/uri din oc/ivităţi agricole
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6.1. Tilulai'

6.2. Soţ/solie

Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul presta t/obiectul Venitul annal
Nume, adresa enerator de venit Încasat, V"n;/uri din premii şi dinjocuri de noroc

7,1 Titu13i'

7.) SOJ/soţie

7.3. COpil

8 Venilu!"; din "Ite SUi'se
8, 1. Tilul~f

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

Pr~zcnta declaraţie ~onstiluie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitarea sau
caracterul incomplet ,ti darelnr menţionate.

D~t3comptetării

... , .
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