
"lui!” comune.
DECLARATIE DE AVERE "A!-MAG…

etul Ar..
4... 2395432,

Subsemnata LEAHU T FLORICA

Halmagiu, judetul Arad

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

* l) Prin familie se înţelege Soţul/soţia şi cupiii aflaţi în întreţinerea acestora.

[. Bunuri imobile
l. Terenuri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele allatc in alte ţări.

. l .
“ '

Adresa sau zona Categorla* “sau“ Suprafaţa Cota-parte Modulţdeîdohâjnd e _ “(ulmul)“
Contract de

Arad, Halmaglu, Intravilan 2000 300 m2 1/2 vanzare 1/2 LEAHU TRAIAN
Pr;marie1,nr.23

cumparare

Contract de
Arad, Halmagiu, 3,900

Agricol 2000 1/2 vanzare 1/2 LEAHU TRAIAN
Primariei,nr.23 m2

cumparare

* Categoriile indicate sunt: (Magricol; (2) forestier: (3) intravilan: (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dacă se află în circuitul civil.
1) La "Titular” ge menţionează. in cazul bunurilor proprii. numele proprietarului (titularul, soţul/soţia. copilul). iar in cazul
bunurilor în coproprietate. cula—pune şi numele coproprieturilor.

Z. Clădiri
NOT/\:
Se vor declara incluşi» cele aliate În alte ţări,
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. AnulAdresa sau zona Categorta* dobândirii Suprafaţa Cota-parte Modul de_dobâudire Titularul”

Arad, Halmaglu,
Casa de

strada 2002 228 m2 1/2 CONSTRUCTIE 1/2 LEAHU TRAIAN
locuitPrimariei , nr . 23

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă: (4) spatii comerciale/de producţie.
|) La ”Titular” se menţionează. in cazul bunurilor proprii. numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul). iar în cazul
bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietar—ilor,

II. Bunuri mobile
1. Autovehieule/autoturisme, tractoare,maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt

supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire

Contract de vanzare
Autoturism VOLVO S 60 1 2006

cumparare

Contract de vanzare
Autoturism VOLVO V 50 1 2005

cumparare

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, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro

NO FA:
Se vor mentiona toate bunurile aliate în proprietate. indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la

momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea Stimata

Ill. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în ultimele 12

luni
Data Persoana catre care” 'i ' , „. - .. . .. FormaînStrăinării ValoareaNatura bunului …ma nat instrainarii s-amstramat ” ” '

,
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IV. Active tinanciare

[. 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

NOT/\:
Se vor declara inclusiv cele aliate in bănci sau institutii Financiare din străinătate.

Instituţia care administrează şi Deschis
. Ti ul* V l '

adresa acesteia p 3 uta în anul Sold/valoare la ”

*Culeguriile indiu/le .i'un/ (I; am] eizren/ .\Llll ee/iii'ulen/e (ine/usiv cun/), (2) depui! bancar mii eehimlenle: (3)_fr)nduri de
inirexlifii „mu ee/iii'ulenle, iiie/us'ii' fum/uri pi'ii'ule LIU pensii sau alle si.tleme eu Mumm/are (se vor declara cele aferente anului
fiscul unter-im).

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

'

NOTA:
Se vor declara inclusiv in\ estiţiile şi participările în străinătate.

. . l / . „
.

. . —

_Emitent tit u societatea in care persoana este THN”
Număr de titluri! Valoarea totală la zi

acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut cota de participare

*Cu/egvriile indica/e sunt: (1) lui:-Iii de valoure de[inule (lil/uri ale .i'lal, certifica/e, obliga/iuni): (2) ue[iuni sau păr/i meiale
in .i'ueiemn' emnere/u/e; (3) imprumuti/ri ueul'zlu/e in nume pei'xrmul 4

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

Descriere Valoare Valuta

NOTA:
Se vor declara illClLlSl\ cele aflate in străinătate.

V. Daturii
Debite, ipoteci. garanţii emise în beneficiul unui tcrţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea

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

NOTA:
Se vor declara inelusix pasivele Financiare acumulate În străinătate.

lili lili lil “fi .'
"
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Creditor Contractat în anul Scadent în anul Valoarea

Vl. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate 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, garantii. decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a
căror valoare individuală depăşeşte 500 dl' euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului Serviciul preştat/Qbiectu!
generator de venit

Venitul anual
încasat

I.I, Titular

io . Sot/sotie

1.2, Copii

*Sc exceptată du [u duc/urare cadouri/c şi Ira/u/ii/c uzuulu primite din pur/cu rudelor de gradul [şi al ll—lea.

Vll. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit
art. 41 din Legea nr. S7I/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOT/\i
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual
generatorde venit încasat

]. Venituri din salarii

l,]. Titular
i Primaria, HALMAGIU,stt
\LEAHU FLORICA SALAR 48.540 RON

ORIMARIEI NR 9

1.2. Sot/soţie

1.3. Copii

I…llllililii
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2, Veni/uri din uc/ivitâli independente

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Veni/uri din calurcujvlusinţci bunurilor

3.1. Titular

3.2, Soţ/şoţic

4. Venituri din investi/ii

4.1. Titular

4.2. Soi/soţie

5. Venituri din pensii

S.I. Titular

5.2. Soţ/soţic

LEAHU TRAIAN
LEAHU TRAIAN, STR.

PRIMARIEI,NR.23
PENSIE 42.732 RON

6. Venituri din itu/[Vitali agricole

16,1 . Titular

I\lliiiiiiiii
"

. i
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6.2, Sot/soţie

7'. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular

7.2. Soi/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular

8.2. Sot/soţie

8.3. Copii

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

Data completării Semnătura

27/01/2021
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