
DECLARAŢIE DE AVERE

         Subsemnatul ŞTEŢCA GHEORGHE, având funcţia de Director General, la SC Centrul
Agrotransilvania SA, declar pe propria răspundere că împreună cu familia1  deţin următoarele active şi
datorii:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări

Adresa Cate-
goria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota
parte

Valoarea de
impozitare

Modul de
dobândire

Titularul2

Săpânţa jud. MM 1 2006 7,65 ha 1/1 moştenire Şteţca Gheorghe
Săpânţa jud. MM 3 2006 0,35 ha 1/1 moştenire Şteţca Gheorghe

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

2.Clădiri
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări

Adresa Cate-
goria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota
parte

Valoarea de
impozitare

Modul de
dobândire

Titularul2

Cluj-Napoca, str.
Scorţarilor nr.11 1 1999 92 mp 1/2

1/2
100.000

Ron cumpărare Şteţca Gheorghe
Şteţca Lucia

Săpânţa jud. MM 2 2006 250 mp 1/1 100.000
Ron moştenire Şteţca Gheorghe

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

II. BUNURI MOBILE
1. Autovehicule / autoturisme,  tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care
sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. bucăţi Anul de
fabricaţie

Modul de dobândire

Nu este cazul

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică,
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal sau altele asemenea, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 Euro
Nota: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul
declarării

Descriere sumară Anul dobândirii Valoare estimată
Nu este cazul

III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 1000 EUR FIECARE, ŞI BUNURI
IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI

Natura bunului înstrăinat Data înstrăinării Persoana către care s-a
înstrăinat

Forma înstrăinării Valoarea

Nu este cazul
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IV. ACTIVE FINANCIARE
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, dacă
valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate

Instituţia care administrează şi adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis în anul Sold / valoare la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fonduri de
investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor acestora
depăşeşte 5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate

Emitent titlu / societatea în care persoana este acţionar sau
asociat / beneficiar de împrumut

Tipul* Număr de titluri /
cota de participare

Valoare totală la zi

Nu este cazul
* Categoriile indicate sunt: (1) Hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) Acţiuni sau părţi sociale în
societăţi comerciale; (3) Împrumuturi acordate în nume personal

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 Euro pe an:
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate
Nu este cazul

V. DATORII
Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem
leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate

Creditor Contractat în
anul

Scadent la Valoare

Nu este cazul

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din partea unor
persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice
româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli sau alte asemenea, a căror
valoare individuală depăşeşte 300 Euro*

CINE A REALIZAT VENITUL SURSA VENITULUI:
NUME, ADRESĂ

SERVICIUL PRESTAT /
OBIECTUL GENERATOR

DE VENIT

VENIT ANUAL ÎNCASAT

1.1. Titular Nu este cazul
…. Nu este cazul
1.2. Soţ/soţie Nu este cazul
…. Nu este cazul
1.3. Copii Nu este cazul
…. Nu este cazul
* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi II.
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit
art. 41 din Legea nr. 571/2003 – Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate

CINE A REALIZAT
VENITUL

SURSA VENITULUI: NUME,
ADRESĂ

SERVICIUL PRESTAT /
OBIECTUL GENERATOR

DE VENIT

VENIT ANUAL ÎNCASAT

1. Venituri din salarii

1.1. Titular

Universitatea de Ştiinţe
Agricole si Medicina

Veterinara Cluj-Napoca
Conferenţiar 18.000 Ron

Şteţca Gheorghe SC Centrul Agro
Transilvania Cluj-Napoca Director General 35.000 Ron

1.2. Soţ/soţie

Şteţca Lucia Curtea de Apel Cluj Judecător 60.000 Ron

1.3. Copii Nu este cazul
Şteţca Corneliu
Lucian

Brigada de crimă
organizată Cluj-Napoca

Sub-Inspector cercetări
penale 13.000 Ron

2. Venituri din activităţi independente

1.1. Titular Nu este cazul
1.2. Soţ/soţie Nu este cazul
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

1.1. Titular Nu este cazul
1.2. Soţ/soţie, etc. Nu este cazul
4. Venituri din investiţii

1.1. Titular Nu este cazul
1.2. Soţ/soţie Nu este cazul
5. Venituri din pensii

1.1. Titular Nu este cazul
1.2. Soţ/soţie Nu este cazul
6. Venituri din activităţi agricole

1.1. Titular Nu este cazul
1.2. Soţ/soţie Nu este cazul
7. Venituri din premii şi jocuri de noroc

1.1. Titular Nu este cazul
1.2. Soţ/soţie Nu este cazul
1.3. Copii Nu este cazul
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CINE A REALIZAT
VENITUL

SURSA VENITULUI:
NUME,  ADRESĂ

SERVICIUL PRESTAT /
OBIECTUL GENERATOR

DE VENIT

VENIT ANUAL ÎNCASAT

8. Venituri din alte surse

1.1. Titular Nu este cazul
…. Nu este cazul
1.2. Soţ/soţie Nu este cazul
…. Nu este cazul
1.3. Copii Nu este cazul
…. Nu este cazul

1Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.
2La “titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia,

copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau

caracterul incomplet al datelor menţionate.

                Data completării:                                                                        Semnătura:

       01 iunie 2008



DIICIARATIE DE AVERE

Subsemna tut @.. i.r.ry.V.ilrl .. .{.1.*rh.!.{},r....;......,*5........,,,avdnd lunctia
de.**"vkiil.*,'..3*.".i:::.:.?L.., la ..C.+.r.rrg.::[' ."'r"]r$...$i''.,ll*,yJ. .. .... declar pc
prerpria r[spundere. cdirnpreuni cu fbmilia' detin urm6toarele active pi datorii"

T. BUNI'RI IM[}I}II,E
1,'ferenuri
Nrstd: se vor declara inclusiv cele aflate in qlte tciri

lbq* I  t . 'u, i l

*Categoriile indicate sunt: (l)agricol; (2) Jbrestier;
extravilene, dacd se afid tn cirmitul civil.

2. Clfidiri
N<;td: se vor declara ini:lusitt rcle utc in ulte ldri

(31 inrravilan: {4) tuciu ap&: (5) alte categorii de tetenuri

Ti tu ts ru12

t h t ! i i  * t L t
;'* &i*-i**

*Cutegoriile indicate,sunt: (l) {tpdrtdnent; (J) cas7 de locuit: (3) casd de vucanld; {1) spasii coffiercialelde
woCuclie.

TI. BUNT]RI MOBTLE
tr. Autovehicute/autoturismeo tractoareo maqini agricole, Ealupe, iahturi ;i alfe mijloace de

--*.-r-- -' -f-. 
4

' " ;  i '  ' -  l { - c r ' i +
t f  )  1 ' : . , t " . t ; ' i { -  ,  v l*

i \  4  ? . i

i+*ru.ruir :/i_i

LBlegorla^ 
: dobendir i i  

i  suprntala

il*.;*erk"r,4 iilfd

transport care sunt supuse inmatriculdrii, it
Natura FIarca Nr. bucifi Anul de fabricatie Modul de dobAndire

3,.*,h"r^-ir- '* ufu !, {--s{} 5 #* "ufiLr v/r'
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2. Bunuri sub forml de metale prefioase, bijuterii, obiecte de arti gi de cult, colecfii de
artd qi numismaticio obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na{innal sau universal
sau altele asemenea, a clror valoare insumatl depflgeqte 5.000 Euro.
Nr>t[t : se v'ar men{iona toate bunurile ofiate in proprietate. indiferent docd ele se afld sau nu pe teritoriu[ Romdniei le
monenhrl cleclardrii-

Descriere sumari A.nul dobindir i i Valoare estimatl

IIt. BITNURI MOBILE, A CAROR V'ALOARE DEpA$il$TE 1000 EI"]RO FIECARE, gI
BUNURI ISTOBILE INSTNAINATE iN ULTIMELE 12 LUNI

Forma instr i indri i

IV. ACTIVE FINANCIARE
l.Conturi qi depozite bancare, fonduri de investi{ii,
investire, daci valoarea insumatl a tuturor acestora

forme echivalente de economisire gi
depiqeqte 5.000 Euro

Notri : se vor dsclara inclusiv cele in bdtzci saa inst din slrdindtate

Tipul * Sold lvaloare la zi

;t:ir"e:o,iik i,xd , A*fi t*, *hirrhrtt (i ilt,r,tt,tt; &
Fondttri de in\lestitii stiu echivalente, inclusivftmduri private de Stensii suu alte sisteme cu ctatmulare

2.Plasamente, investi{ii directe gi imprumuturi acordate, daci valoarea de pia{I insumati
a tuturor ecestora dep5gegte 5.00{f Euro

Nul[t : :;c t'rtr decluru intlusiv im'est ile in strdindtate
Emitent litlu / societatea in care persoana este Valoarea totalS la zi
actionar snu asociat / beneficiar de lmrmumut

*(-ategoriile {ndicate sunt : ( l) Ildrlii de vaktare delittute (titluri de stal, certiJicale, obligaliuni): (2) Actiuni sau pdrli sociale in
societ&ti comerciale: 13) lmS:rumuturi acordale in nume ytersonal

3. Alte active producitoare de venituri nete, care insumate depiqesc echivalentul a 5.000
Euro pe an:

Nota : se vor declara inclusiv cele aflate in slrdindtrrc.

Institu!ia care administreaz*"ti



V. T}ATORII
Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garanfii emise in beneficiul unui ter{, bunuri
achizi{ionate in sistem leasing Si alte asem€n€a bunuri, dacl valoarea insumati a tuturor
acestora dep5geqete 5.000 Euro.

Notd: se vor declarc inclusit pasivete linanciare acumulate in strdindtate

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven{ionate fa{I de valoarea de
pia{5, din partea unor persoane, organiz,a{ii, societifii comerciale, regii autonome,
companiilsocieti{i nafionale sau institulii publice rominegti sau striine, inclusiv trurse,
crediteo garan{ii, decontf,ri de cheltuieli sau alte asemenea, a ciror valoare individuali
dep5geqete 300 Euro*

*Se excepteazd de la declarare cudouriLe $i tratcliile uzuale primite din partea rudelor de grudul I si t I

VI[. Venituri ale declarantului qi ale membrilor sf,i de familie, realizate in ultimul an fiscal
incheiat (potrivit art.4l din Legea nr.57ll2003-Codul fiscalo cu modilicirile gi completirile
ulterioare).

Notd: se vor declara inchtsiv veniturile pro,-enite difi stdindtate

CINE N REAI,IZA'I '
VENI-TTJI,

. : \ .  \ * r
L 1 i - t1 ,  l . "a - , i l*ne*
1 .3

1.1 T'itular

3. Venituri din cedarea folosin

VUNTIUL ANUAL INCASAI'

1.2

vHNrlut. ANtrAt. iNcasert'"o"t,l,uti;]'n t' ' strtrse vFlNIl't jl rrl r'ruN'IE' ADRbs^ SERVICNJL PRES'I'AI'/OI]I!CI'LJI,
GENERAT0R t)[ VgNI'f

1.3 Copii

SERVIC]UI .  PRES I 'A1 . 'OBIHCTI  JL
RA-T()R DE VENIl'

l. Venituri din salarii
1.1 l"itular

-;*lt 'Uj i i* '*,1;i:
,\t-, *-f

;1q *.lh?i l,i * SarTottr {,:J ,r\

ff.;;'j ? t *t * i  . i i l t rL f r "  t i

zj/enituri din ;ctivite

1.2 Sot /sotie

1.1 Titular



L INL A RL:A i . l lA l
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6. Venituri din activi
i  .1 f i tular

0cufi

1.2 Soi isol ie

SLJRSA \4N'IULIX NUM '1. PRL.Sl ,\
CI'NHRAIOR DL' Vi:N'IT

V|:NI-II II,. ANIJ.AL INCASA'I

7. Venituri din pr mii 9i din
1.i 

' l ' i tular

Ii.t-E;il;ii;

L Venituri din alte surse

1.2 So1 lsol ie

I

I

I

--.t
j

tYtinTA*ilic se infelege solul/so1ia qicopiii aflali in intretinerea acsstora.
t La "titular". se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul,

sotulisotia. copilul), iar in cazll bunurilor in ccrproprietate, cota-parte gi numele coproprietarilor.
Prezenta tleclaratie constituie act public qi rlspund, potrivit legii penale. pentru inexactitatea

sau caracterul incomplet al datelor mentionate.

f)ata completdrii:

t 'u, t1)") ' : f































DECLARATIE DE AVERE

Subsemnatul LUCA EMIL. avend funclia de Director Ceneral. la SC Centrul Agrotransilvania SA,
declar pe propria rdspundere cf, lmpreund cu familia' defin urmabarele active gi datorii:

I, BLTNURI IMOBILE
l. Tererluri
Nota: se vor declaru incl siv ceLe a|late in alte ld

Cate-
dobaldini

Suprafata Cota Modul de
dobandiE

Titularul'

6^*; e9-1 I

t l L

A.;r* - c l-'-r b t ( z '-*i..ir:-:
T-2e; - c4l"*;3!

c -i*)i-- cll-i u - o o Z I t > a-:=15=
CateEoriile ndicarcbunt: (1) asricolj (2) forestiet; (3) inta lanr @ luciu apd; (5) ahe cateio i de rcftnun enra|ilane, dacd

se in circuilul ci,r'

2.Clddiri

IIL BLTNURI MoBrLE, A cARoR vALoARx DEpA$EgrE 1000 EUR FTECARE, $r BUNURT
IMoBILE INSTR,{INATE iN ULTIN€LE 12 LI,NI

Natura bunului instrlinat Data instrtrinlrii Persoana c6trc care s-a
instr[inat

Forma lnsldintrrii

Catesoriile indicate s nt: (t ) apaltanent t (2) casd de tocuit; (3) casd de wcantd; (1) spalii camerciale / de profucfu

II. BUNUzu MOBILE
1. Autovehicule / autoturisme, tractoare, matini agricole, galupe, iahturi gi alte mijloace de transport care
sunt supuse inmatriculhrii, potuivit legii

2. Bunuri sub formd de metale prefioase, bijuterii, obiecte de artb li de cult, coleclii de artd $i numismatici,
obiecte care fac parte din patrimoniul cultu(al na{ional sau universal sau altele asemenea, a ciror valoare
insumatd depegelte 5.000 Euro
Nota se vor menliona toarc buhwile aflate in prcpietote, indifercnt dacd ele se afld sau nu pe ledtoriul RomAniei Ia monehtul

Nota. se wr dccla, a incl6iv ceLe anate in altc
Caxe-

dob6ndirii
Supmfala Cota Modul de

dobendire
Titularuf

cL-' L\-1!.4 t f " a*< L14

Ar.;J - L*J- cL; 3 (.-. t.- e-r\L.'-*t* 2----(_ ! -- -

Nallrm Marca Nr buclti
fabncatie

Modul de dob6ndire

A-+-+**(* \ r . w  o  a s . j  ! - A 2t>a2 zr - -F ; ,s "<



IV. ACTIVE FINANCIARE
1. Conturi $i depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire $i investire, dach
valoar€a insumatd a fututor acestora depAge$te 5.000 Euro
Nota: se t'or declaru ihcltsiy cele alate in bdnci sau ntnitu i linanciare din strdindtate

Institutia care administreazi si adr€sa acesteia I IDUL Valuta Deschis in anul Sold / valoare Ia zi

Categotiile indicote sunt: (l) Coht cwent sau echiralente (inc[usi1) card); (2) Depozit bancar sau echi|alente: (3) Fondwi de
ik\restilii sou echiyalente, inclusir fohtuti pri.rate de pensii sau alte sisteme cu acumulare

2. Plasarnente, investitii directe gi lmprumuturi acordate, dace valoarea de pia16 insumati a tuturor acestora
depegegte 5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusitj ihvestiliile ti pafticipdrile in stfii hdtate

CateEo ile indicate slnt: (t) Harfii de |aloarc detinute (titluri de stat, cettilicate, oblryaliuni)t (2) Acluni sau pdtti sociale in
socetdli coderciale: (3) Ihptltnuttui acordate ih hune petsonal

3. Alte active productrtoare de venituri nete, care insumate depdgesc echivalentul a 5.000 Euro pe an:
Nota: se vol declan ihclBiy cele allate in st indtate

V, DATORII
Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garanfii emise in beneficiul unui te4, bunuri achizilionate in sistem
leasing gi alte asemenea bunuri, daci valoarea insumata a tutlrror acestora depe$elte 5.000 Euro
Nota: se t)o, declaru ikclustu Dasiyele linancnrc acunulate in stfiinAtuk

Vl, Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenlionate fald d€ valoarea de piafd, din partea unor
persoane, organizalii, societefi comerciale, regii autonome, companii/socie6li nafionale sau instituliipublice
romenegi sau st[ine, inclusiv burse, credite, garan]ii, deconttrri de cheltuieli sau alte asemenea, a ctuor
valoare individuald depdfe$te 300 Euro"

Emitent tillu / societatea ln care percoana este aclionar sau
asociat / beneficiar de lnDrumul

Tipul Numlr de titluri / Valoore totall la zi

Creditor Conrraclat ln
&nul

Scadent la

Z e l  t r - ! - e \ 9 < t !  ( 1  , ^ = ! r  a L,>< 'e . E o o o  4 \ { - s

CINE A REAIIZAT VENITUL SURSA VEMTULUII
NIJME, ADRESA

SER\TCIUL PRTSTAT /
OBIECTUL GENERATOR

DE VEMT

VENIT ANUAL INCASAT

1.1, Titular

1.2, Soysoti€

1.3. Copii

Se ercepteazd de la declarcre cadowile $t tlatoliile uzuale primite din partea rudeLot de gratul I $i II.



CINE A REALIZAT
VENITUL

SURSA VENITLI-In: NL\4E,
ADR€SA

SERVICIL'I, PRESTAT /
OBIECTUL CENERATOR

DE VENIT

\DNIT ANUAI INCASAT

I Venituri din salarii
l . l .  T i tu l$r

Luca Emil \ J  SAdW e \ ^_1 .L (dPa . . 5 t  2 \ 1  t . -

1.2. Sot/soti€
L- * *  c -  .  , * - N - ' - . P  a L e - \ +-.4**..* Z +  G 6 o  ( q

1.3. CoDii

2. Veniruri din activitari indeoendeme

1.1, Titular

1.2. Sovrotie
3. Venituri din cedarea folosintei bunudlor

r. l .  Ti t ' r lor

t.2, Sovsotie. etc.
4 Venitsi din investitii

1.1, Ti tular

1.2. SoVsoti€
5 Venituri din Densii

l.l, Titular

1.2. Sotsot ie
6. Venituri din activitlti asficole

l . l .  Ti tular

1.2. Sot/sotie
7. Venituri din Dremii si iocuri de noroc

1.1. Tl tulrr

1.2. Sot/sotie

1.3. CoDii
8. Venituri din alte srrse

1.1. Titulrr

r.2. Sot/sotie

1,3. CoDii

VII. Venituri ale declarantului ii ale membrilor s[i de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit
art. 41 din Legea nr. 57112003 Codul fiscal, cu modificirile gi completarile ulterioare)
Nota: se ror cleclam rnclusi, yeniturile prcvenite dih stdindtate

copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte gi numele coproprietarilor.
Prezenta declaralie constituie act public li rAspund, porivit legii penale, pentru inexactitatea sau

caracterul incomplet al datelor menlionate,

Data completarii:
0 6  0 1  2 d . , 9

Semnitu )
!-D



 

DECLARAłIE DE AVERE 
 

         Subsemnatul LUCA EMIL, având funcŃia de Director General, la SC Centrul Agrotransilvania SA, 
declar pe propria răspundere că împreună cu familia1  deŃin următoarele active şi datorii: 
 
I. BUNURI IMOBILE 
1. Terenuri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte Ńări 
 

Adresa Cate-
goria* 

Anul 
dobândirii 

SuprafaŃa Cota 
parte 

Valoarea de 
impozitare 

Modul de 
dobândire 

Titularul2 

        
        
        

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

2.Clădiri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte Ńări 

Adresa Cate-
goria* 

Anul 
dobândirii 

SuprafaŃa Cota 
parte 

Valoarea de 
impozitare 

Modul de 
dobândire 

Titularul2 

        
        
        

* 
Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanŃă; (4) spaŃii comerciale / de producŃie 

 
II. BUNURI MOBILE 
1. Autovehicule / autoturisme,  tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care 
sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 
 

Natura Marca Nr. bucăŃi Anul de 
fabricaŃie 

Modul de dobândire 

     
     
     

 
2. Bunuri sub formă de metale preŃioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecŃii de artă şi numismatică, 
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naŃional sau universal sau altele asemenea, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 Euro 
Nota: se vor menŃiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul 
declarării 
 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoare estimată 

   
   
   

 
III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 1000 EUR FIECARE, ŞI BUNURI 
IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI 

Natura bunului înstrăinat Data înstrăinării Persoana către care s-a 
înstrăinat 

Forma înstrăinării Valoarea 
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IV. ACTIVE FINANCIARE 
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiŃii, forme echivalente de economisire şi investire, dacă 
valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituŃii financiare din străinătate 
 

InstituŃia care administrează şi adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis în anul Sold / valoare la zi 

     
     
     

* Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fonduri de 
investiŃii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare 
 
2. Plasamente, investiŃii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaŃă însumată a tuturor acestora 
depăşeşte 5.000 Euro 
Nota: se vor declara inclusiv investiŃiile şi participările în străinătate 
 

Emitent titlu / societatea în care persoana este acŃionar sau 
asociat / beneficiar de împrumut 

Tipul* Număr de titluri / 
cota de participare 

Valoare totală la zi 

    
    
    

* Categoriile indicate sunt: (1) Hârtii de valoare deŃinute (titluri de stat, certificate, obligaŃiuni); (2) AcŃiuni sau părŃi sociale în 
societăŃi comerciale; (3) Împrumuturi acordate în nume personal 
 
3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 Euro pe an: 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate 
 
 
 
V. DATORII 
Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garanŃii emise în beneficiul unui terŃ, bunuri achiziŃionate în sistem 
leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro 
Nota: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 
 

Creditor Contractat în 
anul 

Scadent la Valoare 

    
    

 
VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenŃionate faŃă de valoarea de piaŃă, din partea unor 
persoane, organizaŃii, societăŃi comerciale, regii autonome, companii/societăŃi naŃionale sau instituŃii publice 
româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanŃii, decontări de cheltuieli sau alte asemenea, a căror 
valoare individuală depăşeşte 300 Euro*  
 

CINE A REALIZAT VENITUL SURSA VENITULUI: 
NUME, ADRESĂ 

SERVICIUL PRESTAT / 
OBIECTUL GENERATOR 

DE VENIT 

VENIT ANUAL ÎNCASAT 

1.1. Titular    
….    
1.2. SoŃ/soŃie    
….    
1.3. Copii    
….    
*  Se exceptează de la declarare cadourile şi trataŃiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi II. 

 



 3 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit 
art. 41 din Legea nr. 571/2003 – Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 
Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate 
 

CINE A REALIZAT 
VENITUL 

SURSA VENITULUI: NUME,  
ADRESĂ 

SERVICIUL PRESTAT / 
OBIECTUL GENERATOR 

DE VENIT 

VENIT ANUAL ÎNCASAT 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular    
Luca Emil    
1.2. SoŃ/soŃie    
    
1.3. Copii    
    
    
2. Venituri din activităŃi independente 

1.1. Titular    
1.2. SoŃ/soŃie    
3. Venituri din cedarea folosinŃei bunurilor 

1.1. Titular    
1.2. SoŃ/soŃie, etc.    
4. Venituri din investiŃii 

1.1. Titular    
1.2. SoŃ/soŃie    
5. Venituri din pensii 

1.1. Titular    
1.2. SoŃ/soŃie    
6. Venituri din activităŃi agricole 

1.1. Titular    
1.2. SoŃ/soŃie    
7. Venituri din premii şi jocuri de noroc 

1.1. Titular    
1.2. SoŃ/soŃie    
1.3. Copii    
8. Venituri din alte surse 

1.1. Titular    
….    
1.2. SoŃ/soŃie    
….    
1.3. Copii    
….    
 

                   1Prin familie se înŃelege soŃul/soŃia şi copii aflaŃi în întreŃinerea acestora. 
                   2La “titular” se menŃionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soŃul/soŃia, 
copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 
                   Prezenta declaraŃie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menŃionate. 
 
 
                Data completării:                                                                        Semnătura: 


