
Subsemnatul/Subsemnata,
de      INSPECTOR

CNP
JUD. ALBA

21-6324 MS   Primaria

DECLARAŢIE DE AVERE

cunoscândprevederileartj92dincodulpenalprivindfalsulîndeclarai
_              ~           .,.     1\   _,_1±__   ___-_=,___^1^®

că împreună cu familia" deţin următoarele:

*1) Prin familie  se înţelege  soţul/soţia Şi  copiii  aflaţi  în întreţinerea acestor

1. Bunuri imobile

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

având funcţia

19 . 88 . 2021

BLANDIANA,

ii, declar pe i)roprie răspundere

Adresa sau zona C@te8Oria*
Anuldobândiriî Suprafaţa :#e

L Modul dedobândire Titularul`'D'

Alba, Zona Rărişu,Acmanu 5 2021 2100mp t+\
Vanzare-Cumi)arare Gheman    iana-Maria

Alba, Din Sus Vale,Acmanu 3 2021 1230mp tJ; Donaţie
Gheman Diana-Maria

Alba, ValeaFeneşului,Acmariu
1 2021 2100mp

1/1

1\

Vârzare-Cumparare Gheman Diana-MariaD`

Alba,Acmariu,Cureche
1 2021 300mp

1/1

111

Donaţie
Gheman    iana-Mana

Alba, Şesu, Acmariu 1 2021 2100mp
1,11I

Donaţie
Gheman Diana-Maria

Alba, Coastă,Acmanu
1 2021 2100mp

1/1 I
Donaţie

Gheman Diana-Maria

|â:::;uY:::aAcmar|u
5 2021 500mp

1/1 I
Donaţie

Gheman Diana-Maria

Alba, ValeaFeneşului,Acmariu 5 2021 1 600mp
1/1 I

Donaţie
Gheman Diana-ManaGhemanDiana-Maria

Alba, ValeaFenesuluiAcmariu
1 2021 16000mp

1/1
Donaţie

(extravilane,dacăseaflăîncircuitulcivil.
de  apă;  (5) alte  categorii  de terenuriarului(titularul,soţul/soţia,copilul),

2. Clădiri



NOTĂ:
Se vor declara  inclusiv  cele  aflate în  alte ţări.                                                          i

Adresa sau zona Categoria*
Anuldobândirii Suprafaţa :::];1

Modul dedobândire Titu]aru|2)D'a-

Alba, Acmanu, ValeaFeneşului,FN 3 2021 50mp
1/1

1

Donaţie
Gheman    ianMaria

11

1

11

1

1

111

\de  vacanţă;  (4)  spaţii  comerciale/dearului(titularul,soţul/soţia,copilul),hturişialtemijloacedetransport

*  Categoriile  indicate  sunt   (1)  apartament,  (2)  Casă  de  locuit;  (3)  Casî:arro*:îu,:iiej,|T:tuu:3:;,,â:îŢecnoţ;:g::|ze:;::,ccaozt:!pbaurineu;,,,:ruir:,per:,â:ruoŢre.,eetaprr,?oprri

::.::,n.uvreihTc:Ţ:):u,.,urisme,,ra.,.are,maşiniagric.bşa'upe,i'
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

11

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fa Pricaţie1
Modul de dobândire

Autotmsm VOLKSWAGEN 1 201 Cumpărare

Maşină agricolă CLAAS1 1 199 Cumpărare

1

111

\ iiiiiiiiiiiillll-
num[sm2at:c:ŢUor:L€:ttfc°arrŢăfadcepma:::]ed,Pnre:]a°t:::o:]]JuU]tecr:']'tu°rba']"::ţ:oe[aa]rtsăa:Ludnetvceur]st;],C°:eccţ:]rodrevaar]toăarş:
însumată depăşeşte S.000 de euro

e se află sau nu pe teritoriul României
NOTA:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate,  indiferent dacă e|

la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dol]ândirii Valoarea estim ată

! iiiiiiiiiiiiil
111-

\
( \

'

2



III.Bunurimobile,acărorvaloaredepăşeşte3.000de"mfiecte,şibunuriimobileînstrăinateîn
ultimele 12 luni

Natura bunuluiînstrăinat Data^t_.-rii Persoana către care s-aînstrăinat (în Formastrăinării Valoarea
ins  raina

1

I                                   111111111-

IV. Active financiare

|;Ş.ornHt.T.rii,.ş:.d::.odzii:_edE::cvaar|:,a:S:ţ:sri:â,inav::t,'t`:;rfoar.Ţs:.:cahâ[:inclusiv cardurile de credit. dacă valoarea însumată a tuturor acestora

NOTĂ:

lente  de  economisire  şi  investire,
ăşeşte 5.000 de euro

tră`nătateSe vor declara inclusiv cele aflate în bănci  sau instituţii  tinanciare ciin [rainataic:.

Instituţia care administreazăŞiadresaacesteia Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi

11
1-

11

(-
1!

*Categoriile   indicate   sunt:   (1)   cont  curent  sau  echivalen_te  _(inechFvalente;-(3)fondurideirwestiţiisauechivalente,inclusivfonduri
`lw.v   card),    (2)    depozit   bancw   sau•,.,`...`;..`i`,...'i`::..,::.::,..`:.,`.,,,`..,1

acumulare (se vor declara cele af ierente anului f iscal anterior).

2.  Plasamente,  investiţii  directe şi împrumuturi  acordate, dacă
acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
t  -'    _t  t

•.-. 1       ^

Vhloarea de piaţă însumată a  tuturor

Se vor declara  inclusiv  invest]ţiiie  şi participăriie  in  strama[ate.             i
(

Emitent tiflu/societatea în care persoana este Tipul*
NumăHcotadd

Ldi:i:li:r:te Valoarea totală la zi
actionar sau asociat/beneficiar de împrumut

1
1DIIIII-,I,I,-

! \1

3



(

1-
1

I 1111'''111''_

acţiuni*scaaut:gă:;ts[:c::ide`::t:o::e:tăţ,(c]o)mehrâcr.t:,e:e(3V)a:#prreumd:`t'u::t:c:t:%tre`\;\nd,;:uS::'pceerrst:#:[afeJ°b'`8aţlunt)i(2)

an        3   Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depiesc echivalentul a "00 de euro pe

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

:;Pi::,°iîjoteci,  garanţri  emise  în  beneficiul  unui  terţ,  _bun_uri  a#iziţionate  în  sistem   leasing  şi  alte

asemenea bunuri, dac-ă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte ş|OOO de euro

NOTA:                                                                                                                                              1
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.         '

Creditor Contractat^inanul Scadfintla Valoare-
11111111111111111-

11

VI.  Cadouri,  servicii  sau  avantaje  primite  gratuit  sau  subvenţiqhate  faţă  de  valoarea  de  piaţă,  din
_    I=±/__  _=_1=L±     __Lî^--]^    ~-,,regii  autonori|e,  companii/societăţi  naţiona]e  sau

decâtinstituţii  publice  româneşti  sau  străine,  iiiciusiv  ourse,  cretiite,  garanţi i`  oecoii[ari  ut:  .iii=i.uicii,  ai..ic  u.ia.
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*!

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: se"gieci:|r:troeftdaev3eEii:ctul Venitul anual
numele. adresa încasat

1 . 1 .  Titular
1 -

\

1.2.  Soţ/soţie
1

decontări eltuieli altelepartea  unor  persoane,  organizaţii,  societăţi  comerciale,



1

1

1

1.3 .  Copii (

1

*Se exceptea7.ă de la declaraTe cadourile şi trataţiile uzuale primite din

VII.  Venituri  ale  dec]arantu[ui  şi  a]e  membrilor  săi  de  familie,

(potrivit art.

partea rudelor de gradul 1 şi al ll-lea

;i`ă.i;aL':g:ă-;-r'.-5.;.f/i-o.03.pii-vi-i-ă--a~o-d-L-i-ri;cai,cumodiric4[iieşi

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din  străinătate.

e în  ultimul  an  fiscal încheiat
completările ulterioare)

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: servici`8edŢil prestat/Obiectul

Venitul anual
numele  adresa erator de venit încasat

1. Venituri din salarii 1
1  1   Titular

Gheman Diana-Maria
SC DRILL NVEST SA,URES,TG.MUREŞ,STR.

E
1•CONOMIST1

8667 lei

1.2.  Soţ/soţie -
1.3.  Copii

1 111

2. VenituŢi din activiiăţi independente I
2 . 1 . Titular

1111 -
2.2.  Soţ/soţie -
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

3.1. Titular -`
111

3.2.  Soţ/soţie
11

4. Venituri din investi|ii

4.1.  Titular
1-1
I 11-

1-(

4.2.  Soţ/soţie
11

'1

5. Veni.turi din pensti

|5.1   Titular 1
1

1

1

5 )



1111

1

iiii-I
5.2.  Soţ/soţie

1

6. Venituri dm activităţi agricole _iiiiiiiiiiiiiiii,,,II_l
6  1   Titular

i 1111 -
1

|6.2.  Soţ/soţie1
1

Sursa venitului:Numeadresa

11

'

1

Cine a realizat venitul
SeŢec"#:apt:ersăetiv°eb::tctu] Venitul amuaîncasat

7. Venituri din oremii si din iocuri de noroc
11

.  Veniturl clln premll şl alrl]_7.1_Titular
1

1

111 -
7.2.  Soţ/soţie 1'=

173    Copli
\

1 :1
1\'L\8.Venituridinaltesurse_

1

18i.Tltular
1 -

1 iiiiiiiiiiiiiiiiii8.2.  Soţ/soţie 1-
8.3.  Copii \

_--`-`-          `
''''''''''_-

Prezenta  declaraţie  constituie  act  public  şi   răspund   potrivit  le!ii  penale  pentru   inexactitatea  sm
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării

19.08.21

Semnătura



111111111111'1111111111111111111111'111111111111111111111111111111111»

21-6324jrpIIS  Primaria  ş|b.s   19.08.2021

\

DECLARAŢIE DE INTEREŞE

Subsemnatul/Subsemnata,
de     INSPECTOR

CNP
JUD. ALBA

GHERMAN N. DIANA-MARIA         i
la    MUNICIPIUL SEBEŞ|

domiciliul     LOC. ACMARIU,NR  ,
'

având funcţia

;OM. BLANDIANA,

cunoscând prevederile art. 292 din codul penal privind falsul în declara[ii, declar pe propria răspundere:



denunriaşiah ^rir"ccnflam
11 .   ,..,    , comam

ŢinJlar.....                                                                           1 11

11

`

SW9Jtie.....

RiriedeBadihI]'detih]huhri

SocieffoomGriale/Persoanăfiz]căam)rizată/Asociqiifimiliale/Cabinmhdhriduale,câbineteascx:iate,gJcfficirileprofisionalesausocitiătichrileprofesionalecuiăpmderelimitaficaredesfăşoarăprofirideavocabtorganizriinegLivemzmentalJF\mdrii/Ascx>iatii2)

11

1

1

1

') Prin rwcJe dg grczdw/ J se înţelege părinţi pe  linie  ascendentă şi copii  pE  linie  descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contra

soţul/soţia  şi  rudele  de  gradul  1  obţin  contracte,  aşa  cum  sunt  definite   la
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia
5% din capitalul social  al  societăţii,  indiferent de modul de dobândire a acţiu

unde, prin calitatea deţinută, titularul,

punctul   5.  Nu   se  declară  contractele
i rudele de gradul  1 deţin mai puţin de

hilor.

Prezenta  declaraţie  constituie  act  public  şi   răspund   potrivit  le[ii  penale  pentru   inexactitatea  sm
caracterul imcomplet al datelor menţionate.

Data completării

19.08.21

Semnătura


