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
CateAnul
Suprafaţa
goria* dobândirii

Cota
parte

Săpânţa jud. MM
Săpânţa jud. MM

1/1
1/1

1
3

2006
2006

7,65 ha
0,35 ha

Valoarea de
impozitare

Modul de
dobândire

Titularul2

moştenire
moştenire

Şteţca Gheorghe
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
CateAnul
Suprafaţa
goria* dobândirii

Cota
parte

Valoarea de
impozitare

100.000
Ron
100.000
Ron

Cluj-Napoca, str.
Scorţarilor nr.11

1

1999

92 mp

1/2
1/2

Săpânţa jud. MM

2

2006

250 mp

1/1

*

Titularul2

Modul de
dobândire

cumpărare

Şteţca Gheorghe
Şteţca Lucia

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

Nu este cazul

Data înstrăinării

Persoana către care s-a
înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

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
Tipul*
asociat / beneficiar de împrumut

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

1.1. Titular
….
1.2. Soţ/soţie
….
1.3. Copii
….
*

SURSA VENITULUI:
NUME, ADRESĂ

SERVICIUL PRESTAT /
OBIECTUL GENERATOR
DE VENIT

VENIT ANUAL ÎNCASAT

Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul

Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi II.

2

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

Conferenţiar

18.000 Ron

Director General

35.000 Ron

Judecător

60.000 Ron

Sub-Inspector cercetări
penale

13.000 Ron

1. Venituri din salarii

1.1. Titular

Şteţca Gheorghe

Universitatea de Ştiinţe
Agricole si Medicina
Veterinara Cluj-Napoca
SC Centrul Agro
Transilvania Cluj-Napoca

1.2. Soţ/soţie

Şteţca Lucia
1.3. Copii

Şteţca Corneliu
Lucian

Curtea de Apel Cluj
Nu este cazul
Brigada de crimă
organizată Cluj-Napoca

2. Venituri din activităţi independente
1.1. Titular

Nu este cazul
Nu este cazul

1.2. Soţ/soţie
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1. Titular
1.2. Soţ/soţie, etc.
4. Venituri din investiţii
1.1. Titular
1.2. Soţ/soţie
5. Venituri din pensii
1.1. Titular

Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul

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

Nu este cazul
Nu este cazul

1.2. Soţ/soţie
7. Venituri din premii şi jocuri de noroc
1.1. Titular
1.2. Soţ/soţie
1.3. Copii

Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul

3

CINE A REALIZAT
VENITUL

SURSA VENITULUI:
NUME, ADRESĂ

SERVICIUL PRESTAT /
OBIECTUL GENERATOR
DE VENIT

VENIT ANUAL ÎNCASAT

8. Venituri din alte surse

Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul

1.1. Titular
….
1.2. Soţ/soţie
….
1.3. Copii
….
1

Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.
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.
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
2

Data completării:

Semnătura:

01 iunie 2008

4
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2. Bunuri sub forml de metale prefioase,bijuterii, obiectede arti gi de cult, colecfii de
artd qi numismaticio obiectecare fac parte din patrimoniul cultural na{innal sau universal
sau altele asemenea,a clror valoareinsumatl depflgeqte
5.000Euro.
Nr>t[t: se v'armen{ionatoate bunurile ofiate in proprietate. indiferentdocd ele se afld sau nu pe teritoriu[ Romdniei le
monenhrl cleclardriiDescrieresumari

A.nuldobindirii

Valoare estimatl

IIt. BITNURIMOBILE, A CARORV'ALOAREDEpA$il$TE1000EI"]ROFIECARE,gI
BUNURIISTOBILEINSTNAINATEiN ULTIMELE 12LUNI
Formainstriindrii

IV. ACTIVE FINANCIARE
l.Conturi qi depozite bancare,fonduri de investi{ii, forme echivalentede economisiregi
investire, daci valoareainsumatl a tuturor acestoradepiqeqte5.000Euro
Notri : se vor dsclara inclusiv cele
Institu!ia care administreaz*"ti
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Fondttri de in\lestitii stiu echivalente, inclusivftmduri private de Stensiisuu alte sisteme cu ctatmulare

2.Plasamente,investi{ii directe gi imprumuturi acordate,daci valoareade pia{I insumati
a tuturor ecestoradep5gegte
5.00{fEuro
Nul[t : :;c t'rtr decluru intlusiv im'est
Emitent litlu / societateain care persoanaeste
actionar snu asociat/ beneficiarde lmrmumut

ile in strdindtate
ValoareatotalS la zi

*(-ategoriile {ndicatesunt : ( l) Ildrlii de vaktare delittute(titluri de stal, certiJicale,obligaliuni): (2) Actiuni sau pdrli sociale in
societ&ticomerciale: 13)lmS:rumuturiacordale in numeytersonal

3. Alte active producitoare de venituri nete, care insumate depiqescechivalentul a 5.000
Euro pe an:
Nota : se vor declara inclusiv cele aflate in slrdindtrrc.

V. T}ATORII
Debite (inclusiv taxe neachitate),ipoteci,garanfii emisein beneficiulunui ter{, bunuri
achizi{ionatein sistemleasingSialte asem€n€abunuri, dacl valoareainsumati a tuturor
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6. Venituridin activi
i .1 fitular

1.2Soiisolie
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'l'itular
1.i
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L Venituri din alte surse
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La "titular". se mentioneaza,
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DECLARATIE
DEAVERE
Subsemnatul
LUCA EMIL. avendfuncliade DirectorCeneral.la SC CentrulAgrotransilvania
SA,
declarpepropriardspundere
cf,lmpreundcu familia' definurmabarele
activegi datorii:
I, BLTNURIIMOBILE
l. Tererluri
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Catesoriileindicates nt: (t) apaltanentt (2) casdde tocuit; (3) casdde wcantd; (1) spalii camerciale/ deprofucfu

II. BUNUzuMOBILE
1. Autovehicule
/ autoturisme,
galupe,
tractoare,
matiniagricole,
iahturigi altemijloacede transport
care
suntsupuse
potuivitlegii
inmatriculhrii,
Nallrm
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2. Bunurisubformdde metaleprefioase,
bijuterii,obiectede artbli de cult, colecliide artd$i numismatici,
obiectecarefac partedin patrimoniulcultu(alna{ionalsauuniversalsaualteleasemenea,
a ciror valoare
insumatddepegelte
5.000Euro
Nota se vor menliona toarc buhwile aflate in prcpietote, indifercnt dacd ele se afld sau nu pe ledtoriul RomAniei Ia monehtul

IIL BLTNURIMoBrLE, A cARoR vALoARx DEpA$EgrE1000EUR FTECARE,
$r BUNURT
IMoBILEINSTR,{INATE
iN ULTIN€LE12LI,NI
Natura
bunului
instrlinat

Datainstrtrinlrii

Persoana
c6trccares-a
instr[inat

Formalnsldintrrii

IV. ACTIVEFINANCIARE
1. Conturi$i depozitebancare,fonduride investitii,formeechivalente
de economisire
$i investire,dach
valoar€a
insumatd
a fututoracestora
depAge$te
5.000Euro
Nota: se t'or declaru ihcltsiy cele alate in bdnci sau ntnitu i linanciare din strdindtate

Institutiacareadministreazisi adr€saacesteia

Valuta

IIDUL

Deschis
in anul

Sold/ valoareIa zi

Categotiile indicote sunt: (l) Coht cwent sau echiralente (inc[usi1) card); (2) Depozit bancar sau echi|alente: (3) Fondwi de

ik\restiliisouechiyalente,inclusirfohtuti pri.rate depensiisau alte sistemecu acumulare

2. Plasarnente,
investitiidirectegi lmprumuturiacordate,
dacevaloareade pia16insumatia tuturoracestora
depegegte
5.000Euro
Nota: se vor declara inclusitj ihvestiliile ti pafticipdrile in stfii hdtate

Emitenttillu / societatea
ln carepercoanaesteaclionarsau
asociat/ beneficiardelnDrumul

Tipul

Numlr de titluri /

Valooretotall la zi

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 activeproductrtoare
deveniturinete,careinsumatedepdgesc
echivalentul
a 5.000European:
Nota: se vol declan ihclBiy cele allate in st indtate

V, DATORII
Debite(inclusivtaxeneachitate),
ipoteci,garanfiiemisein beneficiulunuite4, bunuriachizilionate
in sistem
gi
leasing alteasemenea
bunuri,dacivaloarea
insumataa tutlrroracestora
depe$elte
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Vl, Cadouri,serviciisauavantajeprimitegratuitsausubvenlionate
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de piafd,din parteaunor
persoane,
organizalii,
societeficomerciale,
regiiautonome,
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romenegisaust[ine, inclusivburse,credite,garan]ii,deconttrride cheltuielisaualte asemenea,
a ctuor
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300Euro"
CINE A REAIIZAT VENITUL

SURSAVEMTULUII
NIJME, ADRESA

SER\TCIUL PRTSTAT/
OBIECTUL GENERATOR
DE VEMT

VENIT ANUAL INCASAT

1.1,Titular
1.2, Soysoti€
1.3.Copii
Seercepteazdde la declarcrecadowile $t tlatoliile uzualeprimite din partea rudeLotdegratul I $i II.

VII. Veniturialedeclarantului
in ultimulan fiscalincheiat(potrivit
ii alemembrilors[i de familie,realizate
art.41 din Legeanr. 57112003Codulfiscal,cu modificirilegi completarile
ulterioare)
Nota: se ror cleclam rnclusi, yeniturile prcvenite dih stdindtate

CINE A REALIZAT
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OBIECTUL CENERATOR
DE VENIT

\DNIT ANUAI INCASAT

I Venituridin salarii
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1.3. CoDii

2. Veniruridin activitariindeoendeme

1.1,Titular
1.2.Sovrotie
3. Venituridin cedarea
folosinteibunudlor
r.l. Tit'rlor
t.2, Sovsotie.
etc.
4 Venitsi din investitii

1.1,Titular
1.2.SoVsoti€
5 Venituri din Densii
l.l, Titular
1.2.Sotsotie
6. Venituridin activitltiasficole
l.l. Titular
1.2. Sot/sotie

7. Venituridin Dremiisi iocuride noroc
1.1.Tltulrr
1.2. Sot/sotie
1.3. CoDii

8. Venituridin altesrrse

1.1.Titulrr
r.2. Sot/sotie
1,3. CoDii

copilul),iar in cazulbunurilorin coproprietate,
gi numelecoproprietarilor.
cota-parte
Prezenta
declaralie
constituieact public li rAspund,
porivit legii penale,pentruinexactitatea
sau
caracterul
incompletal datelormenlionate,
Datacompletarii:
06

01

2d.,9

Semnitu
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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
CateAnul
SuprafaŃa
goria* dobândirii

Cota
parte

Valoarea de
impozitare

Titularul2

Modul de
dobândire

*

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
CateAnul
SuprafaŃa
goria* dobândirii

*

Cota
parte

Valoarea de
impozitare

Titularul2

Modul de
dobândire

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

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
Tipul*
asociat / beneficiar de împrumut

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.

2

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
….
1

Prin familie se înŃelege soŃul/soŃia şi copii aflaŃi în întreŃinerea acestora.
La “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.
2

Data completării:

Semnătura:
3

