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DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata,               DECEAN A. ANA CRISTINA
de      consilierjuridic                                               la    Municipiul sebes

Alba lulia,  r
CNP                                                            , domiciliul     Alba

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprîe răspundere
că împreună cu familia]) deţin următoarele:

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

1. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte tări.

Adi.esa sau zom  , ţaţ,egoĂriaŢ   r
•Anul   ,

Suprafaţa Cota- Modulde
Tltuţarull)\  J^   dobândirii  "

parte ~ dobândire

* Categoriile indicate sunt:  (1) agricol; (2) forestier;  (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri

extravilane, dacă se află în circuitul civil.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietaiului (titulanil, 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 tări.

Adresa sau zona Cgtegoria*
.    Anul,dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul dedobândire
Titularu|2)

Alba lulia'

2010 80mp 1/1

Contract devanzarecumparare Decean Aa
jud.

1
cristina ]/2

Alba Decean AdrianClaudiu1/2



Deva'
1 1998 49.07 mp 1/1

Contract de Decean Ana
jud. HunedoaraAlbalulia,str vanzarecumparare Cristina

1 2008 33mp 11 Mostenire
Decean Adrian

ud. Alba*Categoriileindicatesunt: Claudiu

(1)  apartament;  (2)  casă de  locuit;  (3)  casă  de  vacanţă;  (4)  spaţii  comerciale/de

producţie.
*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.

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natum Marca Nr. de bucă# Anul de fabricatie Modul de dobândire

Autoturism Volkswagen Polo 1 2007
Contract de vanzarecumparare

2.  Bunuri  sub  formă  de  metale  preSoase,  bijuterii,  obiecte  de  artă  şi  de  cult,  colecţii  de  artă  şi
numismatică,  obiecte  care  fac  parte  din  patrimoniu]  cultura]  na9onal  sau   universal,  a  căror  valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul Româriei

la momentul declarării.

Deşcriere sumară Anu] dobândirii Valoarea estimată

111.  Bunuri  mobile,  a  căror valoare  depăşeşte  3.000  de  euro  fiecare,  şi  bunuri  imobile înstrăinate în
u]timele 12 luni



Natura bunului I)ata Persoana căl:re care s-a Forma Valoarea
înstrăînat înstrăînării ^mstrăinat ^mstrăinării

IV. Active financiare

1.  Conturi  şi  depozite  bancare,  fonduri  de  investiţii,  forme  echivalente  de  economisire  şi  investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

Instituţia care administreazăŞÎadresaacesteîa\`\ Tipul* Valuta Deschis în anul Sold~aloare la zi

Banca Transilvania,  BulevardulAdbalulia.iud.Aba
2 EURO 2020 5000

Banca Transilvania, BulevardulAlbalulia,iud.A]ba
1 RON 2019 3000

Banca Comerciala Romana, Strada,Albalulia,jud.Alba
1 RON 2004 12500

*Categoriile   indicate  sunt:   (1)   cont   curerit  sau  eclrivalente   (inclusiv   card);   (2)   depozit   bancar  sau

echivalente;       (3)  fionduri  de  i"estiţii  sau  echivalente,  inclusiv fonduri  private  de  pensii  sau  alte  sisteme  cu
acumulare (se vor declara cele afierente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoam este
Tipul* Număr de titluri/ Valoarea totală la ziactionar sau asocîat/beneficiar de împrumut cota de participare



*Categoriile  indicate  sunt:   (1)   hârtii  de  valoare  deţinute  (titluri  de  stat,  certificate,   obligaţiuni);   (2)

acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale;  (3)  {mprumuturi acordate în nume personal.

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite,  ipoteci,  garantii  emise  în  beneficiul  unui  terţ,  bunuri  achiziţionate  în  sistem  leasing  şi  alte

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele fmanciare acumulate în străinătate.

Creditor `    , Contractat în anul \ Scadent la Valoare

Banca Comerciala Romana 2015 2040 14803.29 EURO

Banca Comerciala Romana- ipoteca 2010 2040 18000 EURO

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  mţionale  sau
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa veritului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual
numele. adresa Eenerator de venit încasat

1.1. Titular

1.2.  Soţ/soţie



1.3.  Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al  11JecL

VII. Venîturi  ale declarantului  şÎ  ale membri]or săi  de familie,  realizate în  u]timu]  an  fisca] încheiat
®otrivit art. 41 dîn Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile proverite din străinătate.

Cine a realizat venitul Su rsa venitului: Servicîul prestat/Obiectu l Venitul anual
numele. adresa 2enerator de venît încasat

1 . Venituri din salarii

1 . 1 . Titular

Decean Ana Cristina

Agentia de Plati si lnterventie
Consilierjuridic

67284 RON
pentru Agricultura Centrul 1450 RON
judetean Alba` Alba lulia, Str vouchere de

iud. Alba vacanta
1.2.  Sot/sotie

Decean  Adrian Claudiu
ALIANZ TIRIAC ASIGURARISA,Bucuresti,sector1

Consilierjuridic 36000 RON

1.3.  Copii

2= _Venituri din activităţi independente

2.1. Titular

2.2.  Soţ/soţie

32|Spi!!±±|ir cedarea f iolosinţei bunuriior
3.1. Titular

Decean Ana Cristina
MuniciDiul Deva, str.

5000 RON1                          chirie
i'ud. Hunedoara

3.2.  Soţ/soţie

Decean Adrian Claudiu
Municipiul Alba lulia, str.iud.Alba

chirie 4000 RON

4ţiituri din investiţiî



4. 1 . Titular

4.2.  Sot/sotie

5. Venituri din pe";ii

5.1. Titular

5.2.  Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular

6.2.  Soţ/soţie

Cine a rea]izat venitul Su rsa venitu]ui: ServiciuJ prestat/obiectu] Venitul anual
Nume. adresa fEenerator de venît încasat

7. Venituri din premii şi dln jocuri de noroc
7.1. Titular

7.2.  Soţ/soţie

7.3.  Copii

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular

8.2.  Soţ/soţie

8.3.  Copii

Decean A.C. Andreea Carmen

Agentia Judeteana de Plati siInspectieSocialeAlba,str.N.Titulescu,nr.108,Albalulia,i.ud.Alba

Alocatie de stat pentm copii 1872 RON

Prezenta  declaraţie  constituie  act  publîc  şi  răspund  potrivit  legii  penale  pentru  inexactitatea  sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării
08.09.2021

Semnătura
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DECLAmTIE DE INTERESE     ---- `    `^~~--~ ----- `~..-`-`.`'-~-~--

Subsemnatuvsubsemnata,               DECEAN A. ANA CRISTINA
de      consilierjuridîc                                               la    Municipîul sebes

Alba lulia, str.
CNP                                                            , domiciliul     Alba

având funcţîa

jud.

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. Asociat sau acţiomr P societăfi comei.ciale, comparii/socîetăti mţîonale, instituffi de credit, grupuri de
interes economic. precum sl membru în a§ociaţîi. fhndatiî sau alte orEanîzatii ne"vemamentde:

UIlitatea
Calitatea deţinută

Nr. de părţi Valoarea totală a
- denumirea şi adresa - sociale saudeactiuri părţilor socialeŞi/sauaactiunilor

1.1..."

2. Calitatea de membru ÎT„qprganele de conduc?rg admînistrare şÎ  coptro] ale 8ocietătilor  comerciale, ale
regii]or autonome, ale ^ compqiţ#or/socjQtăfflor riaţionde, ale Înstitutiilor de credlb atc grupurll'or de iriteres
economîc. ale asocîatiîlor s-ău firi-dăffilor ori ale a]tor orz!aniz.atii ne&uvtrnarientale:

Unitatea
Calitatea deţinută Valoareabeneficiilor- denumirea Şi adresa -

2.1......

3. Calîtatea de membm în cadrul asociatîilor Drofesionale si/sau sindîcale
3.1. . . ...Colegiul Consilierilor Juridici Hunedoara

â.eflFn=:#a"dderdm::ŢŢ;':ţ3bo;Ţ,Îâ::'efh:ectişao::Eeur&
adminîstmre  şl  controL  rţqîbvite  sau  neretrib\uîţ?sidendhîrriDartiduluipoliti€

4.1....

5. Contracte, inc]usiv cele de asistenţă juridică, consuînderu]are^mtimpulexercîtăriifunctiilor,mandatelstat,localşidinfonduriexterneoriîncheiatecu§ociltanţă juridică, consultanţă şi civile, obtinute ori aflateorsaudemnîtăţilorpublicefinanţatede)abugetuldeetăticomercialecucapita]destatsauundestatuleste

acţionar maj orîtar/minoritar:
5.1             .      deccmac[mnrie,                      hstibqia Hrimph        Tiţiil              Dah            D]ma         Văloarea

e/dmmritastri                                   .           careaftst                            mdriafi      cm"ihri       "lăa



dfflunristari '  ririp,a-
•.   ,..,    , a-

Tiuh..............-

stys*e............-.1
1

RixkdegriilIJdetim

Smetăh              Pcisoana fficăaririAstriafifinnmeJcmririi`didecristeasriate,socieffiidvflepioftricriesauridăfid"eproftsicrie"răpmdezelhritaficaiedsfi*pmfirid#e#E

`)PrinmdedegradwJseînţelegepărinţipelinieascendentăşicopiipeliniedescendentă.
2)Sevordeclaranumele,denumireaşiadresabeneficiaruluidecontractunde,princalitateadeţinută,titulaml,

soţul/soţia  şi  rudele  de  gradul  1  obţin  contracte,  aşa  cum  sunt  definite  la  punctul  5.  Nu  se  declară  contractele
societăţilorcomercialepeacţiunilacaredeclarantulîmpreunăcusoţul/soţiaşirudeledegradul1deţinmaipuţinde
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

Prezenta  declaraţie  constituie  act  public  şi  răspund  potrivit  legii  penale  pentru  inexactitatea  sau
caracteru] incomplet al datelor mentionate.

Data completării

08.09.2021

Semnătura

®.,.,.....................--'®®,,®,.


