
DECLARATIE DE AVERE
„„

Subsemnatul TOCA A ADRIAN

PRIMARIA couunll
HALMAGIU

lui Au!!— [202

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

*1) Prin tulnilie se intelege smulse-tiu şl copiii aflati in întreţinerea acestora.

[. Bunuri imobile
l. Terenuri
NU! A:
Se \nr deeluru inclusiv cele utiute În alte ţări,

Anul, ' *Adresa sau zona Categoria dobândirii Suprafaţa Cota-parte Modul de dobândire Titularul“
l

l

rl
l

l

* Categoriile indicate >unl: (llugricol: (3) forestier; (3) intravilan; 14) luciu de apă: (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dacă se ullt't in circuitul etvil.

! ) La “Titular" .şe mentioneaza in cat/ul bunurilor proprii. numele proprietarului (titularul, sotul/soţia. copilul)„ iar în cazul
bunurilor in coproprietate. cotat—parte şi numele euproprietarilor.

2. Clădiri
NO l'A:
Se …r declara inclusiv cele aliate în alte ţări.

Adresa sau ”…a Categoria* “grairii Suprafaţa Cota-parte Modul de dobândire Timbrul”

l

l

I
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* (“zile—voriile indiciile sunt: (liaipariaiiieiit; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă: (4) spaţii comerciale/de producţie.
I l l.' ular" se menţionează. in cazul bunurilor proprii. numele proprietarului (titularul. soţul/sotia. copilul). iar în cazul
bunurilor in coproprietate. cota-parle şi numele coproprieuirilor.

ll. Bunuri mobile
[. AutovehRule/autoturisme, tractoare,maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt

supuse inmatricularii. potrivit legii

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

Z. Bunuri sub formă de metale pretioase. bijuterii. obiecte de artă şi de cult. colecţii de artă şi numismatică, obiecte
care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTA;
Se \or nienţionu toate bunurile zilliiie in proprietate. indiferent dacă ele se ailă sau nu pe teritoriul României la

momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimata …

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

luni
Data Persoana catre care

. -. - .. . ,. Forma înstrăinării Valoarea
instrainarii s-a instrainatiNatura bunului înstrăinat

l

IV. Acth e financiare

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

NOT/\:
Se \or declara inclush cele aliate în bănci sau institutii linancrare din Străinătate.

} Institutia care administrează şi Tipul* Valuta Peschis Sold/valoare lazi
* adresa acesteia in anul „

Illlii .lllilllllli'. 'll'illll' '. illy .”ii iiiiiiiiiiiiiiiiiil '. 'Î .? Ill
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*( 'ulugurlilu lm/lt'ulu sun/. (I) L'!!!” c'lll'UHImu echivalat/u (inch/„tiv card), (2) AIC/702” banca/' „\'uu cehii'u/enlc, (3) fonduri de
„nm/[(ii .\uu uchiw/un/u. inc/mir fonduriprivate de perm'! .\uu Lil/L' Niste/ne cu acuma/urc) (re vor dec/mu cele aferente unu/ui
finul LUI/UHUI')

Z. I'lasamenle, investitii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor acestora
depăşeşte 5.000 de cum

NOI f\:
Sc mr declara inclusii intestiţiilc şi participările in strainatate.

Emitent titlu/societatea în care ersoana este . Număr de titluri! .p Tipul* Valoarea totală la ZIacţionar sau asociat/beneficiar de împrumut cota de participare

*( “ungurii/u nul/culc .\Illll. (l) ham/' (lu m/rmw [lum…/u (li/Iuri du .v/ul, certifica/u. obliga/iuni); (Z) LIL'IÎIU'IÎ .vaupâ/Yi sociale
in ,mt'iu/ti/i C'l)l)lL'l'L'iL1/L'„ (31 iin/n'umu/ur/ umil/mc in nume [muuult/l 4

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

Descriere Valoare “ Valuta ,

NOTA :

Sc \ur declara inclusiv cele aliate în străinătate.

V. Datorii
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

NOT/\:
Sc mr declina inclusix pahivcle linunciare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în anul Scadent în anul Valoarea

A

Vl. Cadouri, seri icii sau avantaje primite gratuit sau suhvcntiunate faţă de valoarea de piaţă, din partea unor
persoane. urganiz tii, societăţi comerciale. regii autonome. companii/societăţi nationale sau institutii publice
româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decont-ări de cheltuieli. altele decât cele ale angajatorului, a

căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro““

li . . . . l . Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual
l Cine a realizat venitul Sursa venltu ui generatorde venit încasat, : _…

l

&. Titular

Illllllll'lllllll'lllllllj " .'.l. "
. Vlll
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1.2. Copii

, J..…
*âu urce/Huci”! L/L' A! z/cc/ururu uit/ru/r'l'lu „\i Hulu/zile un…/u primi/u din pur/cu l'Ht/U/(N' de gr…/ul I.)-i al [l—lea.

Vll. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie. realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit
art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTA:
Sc \nr declara inclusiv wniturilc prmcnitc din străinătate,

Serviciul prestat/ObiectulCine a realizat venitul Sursa venitului Venitul anuşl _

\

\

} generator de venit încasat
\

;] l'mi/uri din “vu/urii

\
I.I. Ti…lm'
* * l

] Primarla , HALMAGIU , str \

'TOCA ADRIAN SALAR 67 . 024 RON
' PRIMARIEI NR 9

\ 1.2. Suţ'wţic
COMPANIA DE APA ARAD,

TRIFAN ALEXANDRA—DELIA Strada Sabln Drăgoi SALAR 15.890 RON

4,6, Arad

3. Venituri din uci/vi/dli independente

2.1. l'ilular

2.3. Soţimţic
L. " \ ' l

\

\

33, Veni/uri din UCL/Liri)“ fulminfei bunurilor

|…
.

ilif'llilifli
.
\ “&

"
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3.1. Titular

3.2. Sol/soţie

„ „f … ,„„ in—„,_ ., .
“4. Venim/ri din invm/ilii

4.14 l'ilular

“4.3. SuUsoUc

\

\

\,— *
5. Yeni/uri din pmaii

S. |. Tilulul'

“5.3. Suţmoţie

“(), l'unilm'l din uc/ivi/âu' agricole
\

:().I. Titular
\

6,2. Soţ/Şoţic

', Veni/uri din premii şi di)1jr)c1u'i du name

7.1. Titular

;73. Soţmoţic

|… “31."ch & “\.H' ?".? „
JM Wal…
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73„Cumi

Ml'nnunţhnuhuxumc

\

\

\

}\„
\

\X .l.Thu…r

Î „\
\ PRIMARIE, HALMAGIU,STR
TOCA ADRIAN

\

CONSILIER LOCAL .100 RON
\ PRIMARIEI NR 9

Agentia judeteana
\ pentru Plati si INDEMNIZATIE CRESTERE
\ TOCA ADRIAN . 832 RON
\ Inspectie Sociala, COPIL
\

.

\

\ \ARAD,strada Horia,nr.7 \

î8.2. Soţ,x
\

*

\A . ' Ti
\

\ gentia judeteana
\

\ pentru Plati 51 INDEMNIZATIE CRESTERE
\TRIFAN ALEXANDRA—DELIA .519 RON
' \Inspectie Soc1ala, COPIL

ARAD,strada Horia,nr.7
KJ„C0miLI,

\ \Agentia judeteana
pentru Plati 51

IJCA ADRIAN ALEXANDRU ALOCATIE DE STAT COPII .107 RON

\Inspectie Sociala,
\ARAD,strada Horia,nr.7

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

Data completării

[8/05 ZUZI
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