
                              8/ 07.06.2013 
                                                                                                                        

ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

PRIMARIA COMUNEI CALVINI 
 
 

DECLARA�IE DE AVERE 
 
 

Subsemnatul CURELEA- NEDELCU NICOLAE , având func�ia  
de PRIMAR la PRIMARIA COMUNEI CALVINI , 

CNP  , domiciliul COMUNA CALVINI 
 , 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara�ii, declar pe propria r�spundere c� 
împreun� cu familia1) de�in urm�toarele: 

 
I. Bunuri imobile  

1. Terenuri 
N O T � :   
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ��ri. 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii Suprafa�a Cota-

parte 
Modul de 
dobândire Titularul2) 

COMUNA CALVINI 3 1985 0,2 ha. 1/1 CVC 
Curelea-Nedelcu 
Nicolae 
 

COMUNA CALVINI 1 2010 6,7 ha. 1/1 MOSTENIRE 
Curelea-Nedelcu 
Nicolae 
 

COMUNA CALVINI 2 2010 10 ha. 1/1 MOSTENIRE 
Curelea-Nedelcu 
Nicolae 
 

       

       

*Categoriile indicate sunt: (1)  agricol; (2)  forestier; (3)  intravilan; (4)  luciu ap�; (5)  alte categorii de terenuri extravilane, dac� 
se afl� în circuitul civil. 

2. Cl�diri 
N O T � :   
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ��ri. 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii Suprafa�a Cota-

parte 
Modul de 
dobândire Titularul2) 

COMUNA CALVINI 2 1985 120 mp 1/2 CVC 
Curelea-Nedelcu 
Nicolae 
 

COMUNA CALVINI 4 2010 30 mp 1/2 Construire 

Curelea-Nedelcu 
Nicolae 
Curelea- Nedelcu 
Cristina- Elena 

                                                 
1) Prin familie se în�elege so�ul/so�ia �i copiii afla�i în între�inerea acestora. 
2) La „Titular" se men�ioneaz�, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so�ul/so�ia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte �i 

numele coproprietarilor. 



       

       

       

*Categoriile indicate sunt: (1)  apartament; (2)  cas� de locuit; (3)  cas� de vacan��; (4 )  spa�ii comerciale/de produc�ie. 
 
 
 
 
II. Bunuri mobile 
 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma�ini agricole, �alupe, iahturi �i alte mijloace de transport 
care sunt supuse înmatricul�rii, potrivit legii 

 
Natura Marca Nr. de buc��i Anul de fabrica�ie Modul de dobândire 

AUTOTURISM WOLSVAGEN 1 2000 CVC 

AUTOUTILITARA SAVIEM 1 1985 CVC 

AUTOTURISM DACIA 1 2000 CVC 

     

     

     

 
 

2. Bunuri sub form� de metale pre�ioase, bijuterii, obiecte de art� �i de cult, colec�ii de art� �i 
numismatic�, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na�ional sau universal, a c�ror valoare 
însumat� dep��e�te 5.000 de euro 

 
N O T � :   
Se vor men�iona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac� ele se afl� sau nu pe teritoriul României 

la momentul declar�rii. 

Descriere sumar� Anul dobândirii Valoarea estimat� 

   

   

   

   

   
 
 
 
III. Bunuri mobile, a c�ror valoare dep��e�te 3.000 de euro fiecare, �i bunuri imobile înstr�inate în 

ultimele 12 luni 
 



Natura bunului 
înstr�inat 

Data 
înstr�in�rii 

Persoana c�tre care s-a 
înstr�inat 

Forma 
înstr�in�rii Valoarea  

     

     

     

     
 
 
 
 
IV. Active financiare 
 

1. Conturi �i depozite bancare, fonduri de investi�ii, forme echivalente de economisire �i investire, 
inclusiv cardurile de credit, dac� valoarea însumat� a tuturor acestora dep��e�te 5.000 de euro 

 
N O T � :   
Se vor declara inclusiv cele aflate în b�nci sau institu�ii financiare din str�in�tate. 

Institu�ia care administreaz� 
 �i 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 
investi�ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal 
anterior). 

 
 
 

2. Plasamente, investi�ii directe �i împrumuturi acordate, dac� valoarea de pia�� însumat� a tuturor 
acestora dep��e�te 5.000 de euro 

N O T � :   
Se vor declara inclusiv investi�iile �i particip�rile în str�in�tate. 

Emitent titlu/societatea în care persoana este 
ac�ionar sau asociat/beneficiar de împrumut Tipul* Nr. de titluri/  

Cota de participare Valoarea total� la zi 

    

    

    



    

    

    

*Categoriile indicate sunt: (1)  hârtii de valoare de�inute (titluri de stat, certificate, obliga�iuni); (2)  ac�iuni sau p�r�i sociale în 
societ��i comerciale; (3)  împrumuturi acordate în nume personal. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Alte active produc�toare de venituri nete, care însumate dep��esc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

N O T � :   
Se vor declara inclusiv cele aflate în str�in�tate. 

 
 

V. Datorii 

Debite, ipoteci, garan�ii emise în beneficiul unui ter�, bunuri achizi�ionate în sistem leasing �i alte 
asemenea bunuri, dac� valoarea însumat� a tuturor acestora dep��e�te 5.000 de euro 

NOT�:  
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str�in�tate. 

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare 

    

    

    

    

    

 
 
 
 
VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven�ionate fa�� de valoarea de pia�� din 

partea unor persoane, organiza�ii, societ��i comerciale, regii autonome, companii/societ��i na�ionale sau 
institu�ii publice române�ti sau str�ine, inclusiv burse, credite, garan�ii, decont�ri de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c�ror valoare individual� dep��e�te 500 de euro* 

 

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
încasat 

1.1. Titular    



    

1.2. So�/so�ie    

    

1.3. Copii    

    

*Se excepteaz� de la declarare cadourile �i trata�iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I �i al II-lea. 
 
 
 
 
 
 
VII. Venituri ale declarantului �i ale membrilor s�i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 

(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare) 
NOT�:  
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str�in�tate. 

Cine a realizat venitul Sursa venitului:  
numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
încasat 

1. Venituri din salarii 
1.1. Titular    

Curelea- Nedelcu Nicolae 
 

OCOLUL SILVIC CISLAU 
PRIMARIA CALVINI 

CONDUCATOR AUTO 
PRIMAR 

8800 
10932 

1.2. So�/so�ie    

Curelea- Nedelcu Elena- Cristina SC.C&S& MAGAZIN MIXT 
SRL CALVINI VANZATOR 8 000 

1.3. Copii    

    

2. Venituri din activit��i independente 
2.1. Titular    

    

2.2. So�/so�ie    

    

3. Venituri din cedarea folosin�ei bunurilor 
3.1. Titular    

    

3.2. So�/so�ie    

    

4. Venituri din investi�ii 
4.1. Titular    

    

4.2. So�/so�ie    

    



Cine a realizat venitul Sursa venitului:  
numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
încasat 

5. Venituri din pensii 
5.1. Titular    

    

5.2. So�/so�ie    

    

6. Venituri din activit��i agricole 
6.1. Titular  A.P.I.A. subven�ii 5347 

    

6.2. So�/so�ie    

    
7. Venituri din premii �i din jocuri de noroc 
7.1. Titular    

    

7.2. So�/so�ie    

    

7.3. Copii    

    

8. Venituri din alte surse 
8.1. Titular    

    

8.2. So�/so�ie    

    

8.3. Copii    

Curelea- Nedelcu Elenea- Claudia Agentia Prestatii Sociale aloca�ie de stat 504 RON 

Curelea- Nedelcu Nicoleta- Simona Agen�ia Presta�ii Sociale aloca�ie de stat 504 RON 

 
 

Prezenta declara�ie constituie act public �i r�spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul 

incomplet al datelor men�ionate. 

 
 

Data complet�rii Semn�tura 
  

31 mai 2013 ………………………… 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                             
                                                                                                                                   14/ 14.06.2013 
 

ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

PRIMARIA COMUNEI CALVINI 
 
 

DECLARA�IE DE AVERE 
 
 

Subsemnatul/ MATEI FLORIN , având func�ia  
de VICEPRIMAR la PRIMARIA COMUNEI CALVINI , 

CNP  , domiciliul COMUNA CALVINI 
 , 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara�ii, declar pe propria r�spundere c� 
împreun� cu familia3) de�in urm�toarele: 

 
I. Bunuri imobile  

1. Terenuri 
N O T � :   
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ��ri. 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii Suprafa�a Cota-

parte 
Modul de 
dobândire Titularul1) 

COMUNA CALVINI 3 2002 2700 m.p 1/2 CVC Matei Florin 
Matei Georgeta 

COMUNA CISLAU 3 1990 750 m.p  1/1 CVC Matei Florin 

       

       

       

*Categoriile indicate sunt: (1)  agricol; (2)  forestier; (3)  intravilan; (4)  luciu ap�; (5)  alte categorii de terenuri extravilane, dac� 
se afl� în circuitul civil. 
 

2. Cl�diri 
N O T � :   
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ��ri. 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii Suprafa�a Cota-

parte 
Modul de 
dobândire Titularul2) 

COMUNA CALVINI 2 2004 140 mp 1/2 CVC Matei Florin 
Matei Georgeta 

COMUNA CISLAU 2 1990 120 mp 1/1 CVC Matei Florin 

       

       

       

*Categoriile indicate sunt: (1)  apartament; (2)  cas� de locuit; (3)  cas� de vacan��; (4 )  spa�ii comerciale/de produc�ie. 

                                                 
3) Prin familie se în�elege so�ul/so�ia �i copiii afla�i în între�inerea acestora. 



 
 
 
 
II. Bunuri mobile 
 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma�ini agricole, �alupe, iahturi �i alte mijloace de transport 
care sunt supuse înmatricul�rii, potrivit legii 

 
Natura Marca Nr. de buc��i Anul de fabrica�ie Modul de dobândire 

     

     

     

     

     

     

 
 

2. Bunuri sub form� de metale pre�ioase, bijuterii, obiecte de art� �i de cult, colec�ii de art� �i 
numismatic�, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na�ional sau universal, a c�ror valoare 
însumat� dep��e�te 5.000 de euro 

 
N O T � :   
Se vor men�iona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac� ele se afl� sau nu pe teritoriul României 

la momentul declar�rii. 

Descriere sumar� Anul dobândirii Valoarea estimat� 

   

   

   

   

   
 
 
 
III. Bunuri mobile, a c�ror valoare dep��e�te 3.000 de euro fiecare, �i bunuri imobile înstr�inate în 

ultimele 12 luni 
 

Natura bunului 
înstr�inat 

Data 
înstr�in�rii 

Persoana c�tre care s-a 
înstr�inat 

Forma 
înstr�in�rii Valoarea  

     



     

     

     
 
 
 
 
IV. Active financiare 
 

1. Conturi �i depozite bancare, fonduri de investi�ii, forme echivalente de economisire �i investire, 
inclusiv cardurile de credit, dac� valoarea însumat� a tuturor acestora dep��e�te 5.000 de euro 

 
N O T � :   
Se vor declara inclusiv cele aflate în b�nci sau institu�ii financiare din str�in�tate. 

Institu�ia care administreaz� 
 �i 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 
investi�ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal 
anterior). 

 
 
 

2. Plasamente, investi�ii directe �i împrumuturi acordate, dac� valoarea de pia�� însumat� a tuturor 
acestora dep��e�te 5.000 de euro 

N O T � :   
Se vor declara inclusiv investi�iile �i particip�rile în str�in�tate. 

Emitent titlu/societatea în care persoana este 
ac�ionar sau asociat/beneficiar de împrumut Tipul* Nr. de titluri/  

Cota de participare Valoarea total� la zi 

    

    

    

    

    



    

*Categoriile indicate sunt: (1)  hârtii de valoare de�inute (titluri de stat, certificate, obliga�iuni); (2)  ac�iuni sau p�r�i sociale în 
societ��i comerciale; (3)  împrumuturi acordate în nume personal. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Alte active produc�toare de venituri nete, care însumate dep��esc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

N O T � :   
Se vor declara inclusiv cele aflate în str�in�tate. 

  
 

V. Datorii 

Debite, ipoteci, garan�ii emise în beneficiul unui ter�, bunuri achizi�ionate în sistem leasing �i alte 
asemenea bunuri, dac� valoarea însumat� a tuturor acestora dep��e�te 5.000 de euro 

NOT�:  
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str�in�tate. 

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare 

    

    

    

    

    

 
 
 
 
VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven�ionate fa�� de valoarea de pia�� din 

partea unor persoane, organiza�ii, societ��i comerciale, regii autonome, companii/societ��i na�ionale sau 
institu�ii publice române�ti sau str�ine, inclusiv burse, credite, garan�ii, decont�ri de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c�ror valoare individual� dep��e�te 500 de euro* 

 

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
încasat 

1.1. Titular    

    

1.2. So�/so�ie    



    

1.3. Copii    

    

*Se excepteaz� de la declarare cadourile �i trata�iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I �i al II-lea. 
 
 
VII. Venituri ale declarantului �i ale membrilor s�i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 

(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare) 
NOT�:  
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str�in�tate. 

Cine a realizat venitul Sursa venitului:  
numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
încasat 

1. Venituri din salarii 
1.1. Titular    

Matei Florin  
PRIMARIA CALVINI 

 
VICEPRIMAR 

 
9612 

1.2. So�/so�ie    

Matei Georgeta SC CLAU&CATA  DISTRIB 
94 SRL ADMINISTRATOR 100000 

1.3. Copii    

    

2. Venituri din activit��i independente 
2.1. Titular    

    

2.2. So�/so�ie    

    

3. Venituri din cedarea folosin�ei bunurilor 
3.1. Titular    

    

3.2. So�/so�ie    

    

4. Venituri din investi�ii 
4.1. Titular    

    

4.2. So�/so�ie    

    

5. Venituri din pensii 
5.1. Titular    

    

5.2. So�/so�ie    

    

6. Venituri din activit��i agricole 



Cine a realizat venitul Sursa venitului:  
numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
încasat 

6.1. Titular    

    

6.2. So�/so�ie    

    
7. Venituri din premii �i din jocuri de noroc 
7.1. Titular    

    

7.2. So�/so�ie    

    

7.3. Copii    

    

8. Venituri din alte surse 
8.1. Titular    

    

8.2. So�/so�ie    

    

8.3. Copii    

Matei George- Catalin AGENTIA PRESTATII 
SOCIALE ALOCATIA DE STAT 504 

 
 

Prezenta declara�ie constituie act public �i r�spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul 

incomplet al datelor men�ionate. 

 
 

Data complet�rii Semn�tura 
  

14.06.2013 ………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                  1/ 07.06.2013 
 

ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

PRIMARIA COMUNEI CALVINI 
 
 

DECLARA�IE DE AVERE 
 
 

Subsemnatul NEAGU GHEORGHE , având func�ia  
de SECRETARUL COMUNEI la PRIMARIA COMUNEI CALVINI , 

CNP  , domiciliul COMUNA CALVINI 
 , 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara�ii, declar pe propria r�spundere c� 
împreun� cu familia4) de�in urm�toarele: 

 
I. Bunuri imobile  

1. Terenuri 
N O T � :   
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ��ri. 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii Suprafa�a Cota-

parte 
Modul de 
dobândire Titularu11) 

COMUNA CALVINI 3 1986 1400 mp 1/2 CVC Neagu Gheorghe 
Neagu Aurica 

       

       

       

       

*Categoriile indicate sunt: (1)  agricol; (2)  forestier; (3)  intravilan; (4)  luciu ap�; (5)  alte categorii de terenuri extravilane, dac� 
se afl� în circuitul civil. 
 

2. Cl�diri 
N O T � :   
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ��ri. 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii Suprafa�a Cota-

parte 
Modul de 
dobândire Titularul2) 

COMUNA CALVINI 2 1986 72 mp 1/2 CVC Neagu Gheorghe 
Neagu Aurica 

       

       

       

       

*Categoriile indicate sunt: (1)  apartament; (2)  cas� de locuit; (3)  cas� de vacan��; (4 )  spa�ii comerciale/de produc�ie. 
 

                                                 
4) Prin familie se în�elege so�ul/so�ia �i copiii afla�i în între�inerea acestora. 



 
 
 
II. Bunuri mobile 
 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma�ini agricole, �alupe, iahturi �i alte mijloace de transport 
care sunt supuse înmatricul�rii, potrivit legii 

 
Natura Marca Nr. de buc��i Anul de fabrica�ie Modul de dobândire 

AUTORURISM AUDI 1 2002 CVC 

AUTORURISM DACIA 1310 1 1998 CVC 

     

     

     

     

 
 

2. Bunuri sub form� de metale pre�ioase, bijuterii, obiecte de art� �i de cult, colec�ii de art� �i 
numismatic�, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na�ional sau universal, a c�ror valoare 
însumat� dep��e�te 5.000 de euro 

 
N O T � :   
Se vor men�iona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac� ele se afl� sau nu pe teritoriul României 

la momentul declar�rii. 

Descriere sumar� Anul dobândirii Valoarea estimat� 

   

   

   

   

   
 
 
 
III. Bunuri mobile, a c�ror valoare dep��e�te 3.000 de euro fiecare, �i bunuri imobile înstr�inate în 

ultimele 12 luni 
 

Natura bunului 
înstr�inat 

Data 
înstr�in�rii 

Persoana c�tre care s-a 
înstr�inat 

Forma 
înstr�in�rii Valoarea  

     

     



     

     
 
 
 
 
IV. Active financiare 
 

1. Conturi �i depozite bancare, fonduri de investi�ii, forme echivalente de economisire �i investire, 
inclusiv cardurile de credit, dac� valoarea însumat� a tuturor acestora dep��e�te 5.000 de euro 

 
N O T � :   
Se vor declara inclusiv cele aflate în b�nci sau institu�ii financiare din str�in�tate. 

Institu�ia care administreaz� 
 �i 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 
investi�ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal 
anterior). 

 
 
 

2. Plasamente, investi�ii directe �i împrumuturi acordate, dac� valoarea de pia�� însumat� a tuturor 
acestora dep��e�te 5.000 de euro 

N O T � :   
Se vor declara inclusiv investi�iile �i particip�rile în str�in�tate. 

Emitent titlu/societatea în care persoana este 
ac�ionar sau asociat/beneficiar de împrumut Tipul* Nr. de titluri/  

Cota de participare Valoarea total� la zi 

    

    

    

    

    

    



*Categoriile indicate sunt: (1)  hârtii de valoare de�inute (titluri de stat, certificate, obliga�iuni); (2)  ac�iuni sau p�r�i sociale în 
societ��i comerciale; (3)  împrumuturi acordate în nume personal. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Alte active produc�toare de venituri nete, care însumate dep��esc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

N O T � :   
Se vor declara inclusiv cele aflate în str�in�tate. 

 
 

V. Datorii 

Debite, ipoteci, garan�ii emise în beneficiul unui ter�, bunuri achizi�ionate în sistem leasing �i alte 
asemenea bunuri, dac� valoarea însumat� a tuturor acestora dep��e�te 5.000 de euro 

NOT�:  
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str�in�tate. 

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare 

    

    

    

    

    

 
 
 
 
VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven�ionate fa�� de valoarea de pia�� din 

partea unor persoane, organiza�ii, societ��i comerciale, regii autonome, companii/societ��i na�ionale sau 
institu�ii publice române�ti sau str�ine, inclusiv burse, credite, garan�ii, decont�ri de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c�ror valoare individual� dep��e�te 500 de euro* 

 

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
încasat 

1.1. Titular    

    

1.2. So�/so�ie    

    



1.3. Copii    

    

*Se excepteaz� de la declarare cadourile �i trata�iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I �i al II-lea. 
 
VII. Venituri ale declarantului �i ale membrilor s�i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 

(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare) 
NOT�:  
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str�in�tate. 

Cine a realizat venitul Sursa venitului:  
numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
încasat 

1. Venituri din salarii 
1.1. Titular    

NEAGU GHEORGHE PRIMARIA CALVINI 
 SECRETARUL COMUNEI 17 748 

1.2. So�/so�ie    

NEAGU AURICA CASA DE PENSII PENSIONAR 18 600 

1.3. Copii    

    

2. Venituri din activit��i independente 
2.1. Titular    

    

2.2. So�/so�ie    

    

3. Venituri din cedarea folosin�ei bunurilor 
3.1. Titular    

    

3.2. So�/so�ie    

    

4. Venituri din investi�ii 
4.1. Titular    

    

4.2. So�/so�ie    

    

5. Venituri din pensii 
5.1. Titular    

    

5.2. So�/so�ie    

    

6. Venituri din activit��i agricole 
6.1. Titular    

    



Cine a realizat venitul Sursa venitului:  
numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
încasat 

6.2. So�/so�ie    

    
7. Venituri din premii �i din jocuri de noroc 
7.1. Titular    

    

7.2. So�/so�ie    

    

7.3. Copii    

    

8. Venituri din alte surse 
8.1. Titular    

Neagu Gheorghe Participare alegeri pre�edinte sec�ie votare 571 

8.2. So�/so�ie    

Neagu Aurica Participare alegeri membru �i pre�edinte 928 

8.3. Copii    

    

 
 

Prezenta declara�ie constituie act public �i r�spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul 

incomplet al datelor men�ionate. 

 
 

Data complet�rii Semn�tura 
  

31 mai 2013 ………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                                                                                               2/ 07.06.2013 

ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

PRIMARIA COMUNEI CALVINI 
 
 

DECLARA�IE DE AVERE 
 
 

Subsemnata, TOMA VALERIA , având func�ia  
de INSPECTOR la PRIMARIA COMUNEI CALVINI , 

CNP  , domiciliul COMUNA CALVINI 
 , 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara�ii, declar pe propria r�spundere c� 
împreun� cu familia5) de�in urm�toarele: 

 
I. Bunuri imobile  

1. Terenuri 
N O T � :   
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ��ri. 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii Suprafa�a Cota-

parte 
Modul de 
dobândire Titularul6) 

       

       

       

       

       

*Categoriile indicate sunt: (1)  agricol; (2)  forestier; (3)  intravilan; (4)  luciu ap�; (5)  alte categorii de terenuri extravilane, dac� 
se afl� în circuitul civil. 
 

2. Cl�diri 
N O T � :   
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ��ri. 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii Suprafa�a Cota-

parte 
Modul de 
dobândire Titularul2) 

       

       

       

       

                                                 
5) Prin familie se în�elege so�ul/so�ia �i copiii afla�i în între�inerea acestora. 
6) La „Titular" se men�ioneaz�, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so�ul/so�ia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte �i 

numele coproprietarilor. 



       

*Categoriile indicate sunt: (1)  apartament; (2)  cas� de locuit; (3)  cas� de vacan��; (4 )  spa�ii comerciale/de produc�ie. 
 
 
 
 
II. Bunuri mobile 
 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma�ini agricole, �alupe, iahturi �i alte mijloace de transport 
care sunt supuse înmatricul�rii, potrivit legii 

 
Natura Marca Nr. de buc��i Anul de fabrica�ie Modul de dobândire 

     

     

     

     

     

     

 
 

2. Bunuri sub form� de metale pre�ioase, bijuterii, obiecte de art� �i de cult, colec�ii de art� �i 
numismatic�, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na�ional sau universal, a c�ror valoare 
însumat� dep��e�te 5.000 de euro 

 
N O T � :   
Se vor men�iona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac� ele se afl� sau nu pe teritoriul României 

la momentul declar�rii. 

Descriere sumar� Anul dobândirii Valoarea estimat� 

   

   

   

   

   
 
 
 
III. Bunuri mobile, a c�ror valoare dep��e�te 3.000 de euro fiecare, �i bunuri imobile înstr�inate în 

ultimele 12 luni 
 

Natura bunului 
înstr�inat 

Data 
înstr�in�rii 

Persoana c�tre care s-a 
înstr�inat 

Forma 
înstr�in�rii Valoarea  



     

     

     

     
 
 
 
 
IV. Active financiare 
 

1. Conturi �i depozite bancare, fonduri de investi�ii, forme echivalente de economisire �i investire, 
inclusiv cardurile de credit, dac� valoarea însumat� a tuturor acestora dep��e�te 5.000 de euro 

 
N O T � :   
Se vor declara inclusiv cele aflate în b�nci sau institu�ii financiare din str�in�tate. 

Institu�ia care administreaz� 
 �i 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 
investi�ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal 
anterior). 

 
 
 

2. Plasamente, investi�ii directe �i împrumuturi acordate, dac� valoarea de pia�� însumat� a tuturor 
acestora dep��e�te 5.000 de euro 

N O T � :   
Se vor declara inclusiv investi�iile �i particip�rile în str�in�tate. 

Emitent titlu/societatea în care persoana este 
ac�ionar sau asociat/beneficiar de împrumut Tipul* Nr. de titluri/  

Cota de participare Valoarea total� la zi 

    

    

    

    



    

    

*Categoriile indicate sunt: (1)  hârtii de valoare de�inute (titluri de stat, certificate, obliga�iuni); (2)  ac�iuni sau p�r�i sociale în 
societ��i comerciale; (3)  împrumuturi acordate în nume personal. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Alte active produc�toare de venituri nete, care însumate dep��esc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

N O T � :   
Se vor declara inclusiv cele aflate în str�in�tate. 

 
 

V. Datorii 

Debite, ipoteci, garan�ii emise în beneficiul unui ter�, bunuri achizi�ionate în sistem leasing �i alte 
asemenea bunuri, dac� valoarea însumat� a tuturor acestora dep��e�te 5.000 de euro 

NOT�:  
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str�in�tate. 

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare 

    

    

    

    

    

 
 
 
 
VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven�ionate fa�� de valoarea de pia�� din 

partea unor persoane, organiza�ii, societ��i comerciale, regii autonome, companii/societ��i na�ionale sau 
institu�ii publice române�ti sau str�ine, inclusiv burse, credite, garan�ii, decont�ri de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c�ror valoare individual� dep��e�te 500 de euro* 

 

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
încasat 

1.1. Titular    

    



1.2. So�/so�ie    

    

1.3. Copii    

    

*Se excepteaz� de la declarare cadourile �i trata�iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I �i al II-lea. 
 
VII. Venituri ale declarantului �i ale membrilor s�i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 

(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare) 
NOT�:  
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str�in�tate. 

Cine a realizat venitul Sursa venitului:  
numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
încasat 

1. Venituri din salarii 
1.1. Titular    

TOMA VALERIA PRIMARIA CALVINI 
 INSPECTOR 15 630 

1.2. So�/so�ie    

    

1.3. Copii    

    

2. Venituri din activit��i independente 
2.1. Titular    

    

2.2. So�/so�ie    

    

3. Venituri din cedarea folosin�ei bunurilor 
3.1. Titular    

    

3.2. So�/so�ie    

    

4. Venituri din investi�ii 
4.1. Titular    

    

4.2. So�/so�ie    

    

5. Venituri din pensii 
5.1. Titular    

    

5.2. So�/so�ie    

    

6. Venituri din activit��i agricole 



Cine a realizat venitul Sursa venitului:  
numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
încasat 

6.1. Titular    

    

6.2. So�/so�ie    

    
7. Venituri din premii �i din jocuri de noroc 
7.1. Titular    

    

7.2. So�/so�ie    

    

7.3. Copii    

    

8. Venituri din alte surse 
8.1. Titular    

    

8.2. So�/so�ie    

    

8.3. Copii    

    

 
 

Prezenta declara�ie constituie act public �i r�spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul 

incomplet al datelor men�ionate. 

 
 

Data complet�rii Semn�tura 
  

                            31 mai 2013 ………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                     3/ 07.06.2013 
 

ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

PRIMARIA COMUNEI CALVINI 
 
 

DECLARA�IE DE AVERE 
 
 

Subsemnata, HAGIU FLORENTINA- LILIANA , având func�ia  
de INSPECTOR la PRIMARIA COMUNEI CALVINI , 

CNP  , domiciliul COMUNA CALVINI 
 , 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara�ii, declar pe propria r�spundere c� 
împreun� cu familia7) de�in urm�toarele: 

 
I. Bunuri imobile  

1. Terenuri 
N O T � :   
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ��ri. 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii Suprafa�a Cota-

parte 
Modul de 
dobândire Titularul1 

COMUNA CALVINI 3 1996 971 mp 1/2 CVC 
Hagiu Florentina-
Liliana 
Hagiu Gheorghe 

COMUNA CALVINI 3 2000 6631 mp 1/2 CVC 
Hagiu Florentina-
Liliana 
Hagiu Gheorghe 

       

       

       

*Categoriile indicate sunt: (1)  agricol; (2)  forestier; (3)  intravilan; (4)  luciu ap�; (5)  alte categorii de terenuri extravilane, dac� 
se afl� în circuitul civil. 
 

2. Cl�diri 
N O T � :   
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ��ri. 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii Suprafa�a Cota-

parte 
Modul de 
dobândire Titularul2) 

COMUNA CALVINI 2 1996 168 mp 1/2 CVC 
Hagiu Florentina-
Liliana 
Hagiu Gheorghe 

       

       

       

                                                 
7) Prin familie se în�elege so�ul/so�ia �i copiii afla�i în între�inerea acestora. 



       

*Categoriile indicate sunt: (1)  apartament; (2)  cas� de locuit; (3)  cas� de vacan��; (4 )  spa�ii comerciale/de produc�ie. 
 
 
 
 
II. Bunuri mobile 
 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma�ini agricole, �alupe, iahturi �i alte mijloace de transport 
care sunt supuse înmatricul�rii, potrivit legii 

 
Natura Marca Nr. de buc��i Anul de fabrica�ie Modul de dobândire 

AUTOUTILITARA FIAT DOBLO 1 2008 CVC 

     

     

     

     

     

 
 

2. Bunuri sub form� de metale pre�ioase, bijuterii, obiecte de art� �i de cult, colec�ii de art� �i 
numismatic�, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na�ional sau universal, a c�ror valoare 
însumat� dep��e�te 5.000 de euro 

 
N O T � :   
Se vor men�iona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac� ele se afl� sau nu pe teritoriul României 

la momentul declar�rii. 

Descriere sumar� Anul dobândirii Valoarea estimat� 

   

   

   

   

   
 
 
 
III. Bunuri mobile, a c�ror valoare dep��e�te 3.000 de euro fiecare, �i bunuri imobile înstr�inate în 

ultimele 12 luni 
 

Natura bunului 
înstr�inat 

Data 
înstr�in�rii 

Persoana c�tre care s-a 
înstr�inat 

Forma 
înstr�in�rii Valoarea  



     

     

     

     
 
 
 
 
IV. Active financiare 
 

1. Conturi �i depozite bancare, fonduri de investi�ii, forme echivalente de economisire �i investire, 
inclusiv cardurile de credit, dac� valoarea însumat� a tuturor acestora dep��e�te 5.000 de euro 

 
N O T � :   
Se vor declara inclusiv cele aflate în b�nci sau institu�ii financiare din str�in�tate. 

Institu�ia care administreaz� 
 �i 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 
investi�ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal 
anterior). 

 
 
 

2. Plasamente, investi�ii directe �i împrumuturi acordate, dac� valoarea de pia�� însumat� a tuturor 
acestora dep��e�te 5.000 de euro 

N O T � :   
Se vor declara inclusiv investi�iile �i particip�rile în str�in�tate. 

Emitent titlu/societatea în care persoana este 
ac�ionar sau asociat/beneficiar de împrumut Tipul* Nr. de titluri/  

Cota de participare Valoarea total� la zi 

    

    

    

    



    

    

*Categoriile indicate sunt: (1)  hârtii de valoare de�inute (titluri de stat, certificate, obliga�iuni); (2)  ac�iuni sau p�r�i sociale în 
societ��i comerciale; (3)  împrumuturi acordate în nume personal. 

 
 

3. Alte active produc�toare de venituri nete, care însumate dep��esc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

N O T � :   
Se vor declara inclusiv cele aflate în str�in�tate. 

 
 

V. Datorii 

Debite, ipoteci, garan�ii emise în beneficiul unui ter�, bunuri achizi�ionate în sistem leasing �i alte 
asemenea bunuri, dac� valoarea însumat� a tuturor acestora dep��e�te 5.000 de euro 

NOT�:  
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str�in�tate. 

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare 

CEC BANK 2008 2018 54 000 RON 

    

    

    

    

 
 
 
 
VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven�ionate fa�� de valoarea de pia�� din 

partea unor persoane, organiza�ii, societ��i comerciale, regii autonome, companii/societ��i na�ionale sau 
institu�ii publice române�ti sau str�ine, inclusiv burse, credite, garan�ii, decont�ri de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c�ror valoare individual� dep��e�te 500 de euro* 

 

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
încasat 

1.1. Titular    

    

1.2. So�/so�ie    

    



1.3. Copii    

    

*Se excepteaz� de la declarare cadourile �i trata�iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I �i al II-lea. 
 
VII. Venituri ale declarantului �i ale membrilor s�i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 

(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare) 
NOT�:  
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str�in�tate. 

Cine a realizat venitul Sursa venitului:  
numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
încasat 

1. Venituri din salarii 
1.1. Titular    

HAGIU FLORENTINA-LILIANA PRIMARIA CALVINI 
 INSPECTOR 14 232 

1.2. So�/so�ie    

    

1.3. Copii    

    

2. Venituri din activit��i independente 
2.1. Titular    

    

2.2. So�/so�ie    

HAGIU GHEORGHE   8000 

3. Venituri din cedarea folosin�ei bunurilor 
3.1. Titular    

    

3.2. So�/so�ie    

    

4. Venituri din investi�ii 
4.1. Titular    

    

4.2. So�/so�ie    

    

5. Venituri din pensii 
5.1. Titular    

    

5.2. So�/so�ie    

    

6. Venituri din activit��i agricole 
6.1. Titular    

    



Cine a realizat venitul Sursa venitului:  
numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
încasat 

6.2. So�/so�ie    

    
7. Venituri din premii �i din jocuri de noroc 
7.1. Titular    

    

7.2. So�/so�ie    

    

7.3. Copii    

    

8. Venituri din alte surse 
8.1. Titular    

HAGIU FLORENTINA- LILIANA Participare la alegeri Pre�edinte sec�ie votare 571 

8.2. So�/so�ie    

    

8.3. Copii    

HAGIU ANCA- MARIA AGENTIA PRESTATII 
SOCIALE ALOCATIE DE STAT 504 

HAGIU VLAD-TEODOR AGENTIA PRESTATII 
SOCIALE ALOCATIE DE STAT 504 

 
 

Prezenta declara�ie constituie act public �i r�spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul 

incomplet al datelor men�ionate. 

 
 

Data complet�rii Semn�tura 
  

31 mai 2013 ………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
                                                                                                                                              5/ 07.06.2013 
 

ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

PRIMARIA COMUNEI CALVINI 
 
 

DECLARA�IE DE AVERE 
 
 

Subsemnatul MAZILU GABRIEL , având func�ia  
de CONSILIER JURIDIC la PRIMARIA COMUNEI CALVINI , 

CNP  , domiciliul COMUNA PANATAU, JUDETUL BUZAU 
 , 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara�ii, declar pe propria r�spundere c� 
împreun� cu familia8) de�in urm�toarele: 

 
I. Bunuri imobile  

1. Terenuri 
N O T � :   
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ��ri. 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii Suprafa�a Cota-

parte 
Modul de 
dobândire Titularul9) 

       

       

       

       

       

*Categoriile indicate sunt: (1)  agricol; (2)  forestier; (3)  intravilan; (4)  luciu ap�; (5)  alte categorii de terenuri extravilane, dac� 
se afl� în circuitul civil. 
 

2. Cl�diri 
N O T � :   
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ��ri. 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii Suprafa�a Cota-

parte 
Modul de 
dobândire Titularul2) 

ORAS NEHOIU 1 2004 38 mp 1/2 CVC Mazilu Gabriel 
Mazilu Sorina 

       

       

       

                                                 
8) Prin familie se în�elege so�ul/so�ia �i copiii afla�i în între�inerea acestora. 
9) La „Titular" se men�ioneaz�, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so�ul/so�ia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte �i 

numele coproprietarilor. 



       

*Categoriile indicate sunt: (1)  apartament; (2)  cas� de locuit; (3)  cas� de vacan��; (4 )  spa�ii comerciale/de produc�ie. 
 
 
 
 
II. Bunuri mobile 
 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma�ini agricole, �alupe, iahturi �i alte mijloace de transport 
care sunt supuse înmatricul�rii, potrivit legii 

 
Natura Marca Nr. de buc��i Anul de fabrica�ie Modul de dobândire 

AUTOTURISM WOLKSVAGEN 1 1996 CVC 

     

     

     

     

     

 
 

2. Bunuri sub form� de metale pre�ioase, bijuterii, obiecte de art� �i de cult, colec�ii de art� �i 
numismatic�, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na�ional sau universal, a c�ror valoare 
însumat� dep��e�te 5.000 de euro 

 
N O T � :   
Se vor men�iona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac� ele se afl� sau nu pe teritoriul României 

la momentul declar�rii. 

Descriere sumar� Anul dobândirii Valoarea estimat� 

   

   

   

   

   
 
 
 
III. Bunuri mobile, a c�ror valoare dep��e�te 3.000 de euro fiecare, �i bunuri imobile înstr�inate în 

ultimele 12 luni 
 

Natura bunului 
înstr�inat 

Data 
înstr�in�rii 

Persoana c�tre care s-a 
înstr�inat 

Forma 
înstr�in�rii Valoarea  



     

     

     

     
 
 
 
 
IV. Active financiare 
 

1. Conturi �i depozite bancare, fonduri de investi�ii, forme echivalente de economisire �i investire, 
inclusiv cardurile de credit, dac� valoarea însumat� a tuturor acestora dep��e�te 5.000 de euro 

 
N O T � :   
Se vor declara inclusiv cele aflate în b�nci sau institu�ii financiare din str�in�tate. 

Institu�ia care administreaz� 
 �i 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 
investi�ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal 
anterior). 

 
 
 

2. Plasamente, investi�ii directe �i împrumuturi acordate, dac� valoarea de pia�� însumat� a tuturor 
acestora dep��e�te 5.000 de euro 

N O T � :   
Se vor declara inclusiv investi�iile �i particip�rile în str�in�tate. 

Emitent titlu/societatea în care persoana este 
ac�ionar sau asociat/beneficiar de împrumut Tipul* Nr. de titluri/  

Cota de participare Valoarea total� la zi 

    

    

    

    



    

    

*Categoriile indicate sunt: (1)  hârtii de valoare de�inute (titluri de stat, certificate, obliga�iuni); (2)  ac�iuni sau p�r�i sociale în 
societ��i comerciale; (3)  împrumuturi acordate în nume personal. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Alte active produc�toare de venituri nete, care însumate dep��esc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

N O T � :   
Se vor declara inclusiv cele aflate în str�in�tate. 

 
 

V. Datorii 

Debite, ipoteci, garan�ii emise în beneficiul unui ter�, bunuri achizi�ionate în sistem leasing �i alte 
asemenea bunuri, dac� valoarea însumat� a tuturor acestora dep��e�te 5.000 de euro 

NOT�:  
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str�in�tate. 

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare 

    

    

    

    

    

 
 
 
 
VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven�ionate fa�� de valoarea de pia�� din 

partea unor persoane, organiza�ii, societ��i comerciale, regii autonome, companii/societ��i na�ionale sau 
institu�ii publice române�ti sau str�ine, inclusiv burse, credite, garan�ii, decont�ri de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c�ror valoare individual� dep��e�te 500 de euro* 

 

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
încasat 

1.1. Titular    

    



1.2. So�/so�ie    

    

1.3. Copii    

    

*Se excepteaz� de la declarare cadourile �i trata�iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I �i al II-lea. 
 
VII. Venituri ale declarantului �i ale membrilor s�i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 

(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare) 
NOT�:  
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str�in�tate. 

Cine a realizat venitul Sursa venitului:  
numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
încasat 

1. Venituri din salarii 
1.1. Titular    

MAZILU GABRIEL PRIMARIA CALVINI 
 CONSILIER JURIDIC 9240 

1.2. So�/so�ie    

MAZILU SORINA STAND & UPEVENT SALARIAT 7200 

1.3. Copii    

    

2. Venituri din activit��i independente 
2.1. Titular    

    

2.2. So�/so�ie    

    

3. Venituri din cedarea folosin�ei bunurilor 
3.1. Titular    

    

3.2. So�/so�ie    

    

4. Venituri din investi�ii 
4.1. Titular    

    

4.2. So�/so�ie    

    

5. Venituri din pensii 
5.1. Titular    

    

5.2. So�/so�ie    

    

6. Venituri din activit��i agricole 



Cine a realizat venitul Sursa venitului:  
numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
încasat 

6.1. Titular APIA subven�ii 4 000 

    

6.2. So�/so�ie    

    
7. Venituri din premii �i din jocuri de noroc 
7.1. Titular    

    

7.2. So�/so�ie    

    

7.3. Copii    

    

8. Venituri din alte surse 
8.1. Titular    

MAZILU GABRIEL Participare la alegeri membru comisie 3 852 

8.2. So�/so�ie    

    

8.3. Copii    

MAZILU DARIA AGENTIA PRESTATII 
SOCIALE ALOCATIE DE STAT 504 

MAZILU FABIAN AGENTIA PRESTATII 
SOCIALE ALOCATIE DE STAT 504 

 
 

Prezenta declara�ie constituie act public �i r�spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul 

incomplet al datelor men�ionate. 

 
 

Data complet�rii Semn�tura 
  

31 mai 2013 ………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                      Nr. 6/ 07.06.2013 
ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 
PRIMARIA COMUNEI CALVINI 

 
 

DECLARA�IE DE AVERE 
 
 

Subsemnatul, PIRVAN CORNELIU- VIOREL , având func�ia  
de INSPECTOR la PRIMARIA COMUNEI CALVINI , 

CNP  , domiciliul COMUNA CALVINI 
 , 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara�ii, declar pe propria r�spundere c� 
împreun� cu familia10) de�in urm�toarele: 

 
I. Bunuri imobile  

1. Terenuri 
N O T � :   
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ��ri. 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii Suprafa�a Cota-

parte 
Modul de 
dobândire Titularu1) 

COMUNA CALVINI 3 1993 0,20 ha. 1/2 CVC 
Pîrvan Corneliu- 
Viorel 
P�rvan Sofi�a 

COMUNA CALVINI 5 1993 0,30 1/1 Constituit conform 
Legii 18/ 1991 

Pîrvan Corneliu- 
Viorel 

       

       

       

*Categoriile indicate sunt: (1)  agricol; (2)  forestier; (3)  intravilan; (4)  luciu ap�; (5)  alte categorii de terenuri extravilane, dac� 
se afl� în circuitul civil. 
 

2. Cl�diri 
N O T � :   
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ��ri. 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii Suprafa�a Cota-

parte 
Modul de 
dobândire Titularul2) 

COMUNA CALVINI 2 1983 120 1/2 CONSTRUIRE 
Pîrvan Corneliu – 
Viorel 
Pîrvan Sofi�a 

COMUNA CALVINI 4 1990 60 mp 1/1 mo�tenire Pîrvan Corneliu- 
Viorel 

COMUNA CALVINI 2 2011 20 3/4 mo�tenire Pîrvan Corneliu- 
Viorel 

       

       

*Categoriile indicate sunt: (1)  apartament; (2)  cas� de locuit; (3)  cas� de vacan��; (4 )  spa�ii comerciale/de produc�ie. 
                                                 

10) Prin familie se în�elege so�ul/so�ia �i copiii afla�i în între�inerea acestora. 



 
 
 
 
II. Bunuri mobile 
 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma�ini agricole, �alupe, iahturi �i alte mijloace de transport 
care sunt supuse înmatricul�rii, potrivit legii 

 
Natura Marca Nr. de buc��i Anul de fabrica�ie Modul de dobândire 

AUTOTURISM DACIA 1305 1 1996 CVC 

AUTOTURISM DACIA NOVA 1 1999 CVC 

     

     

     

     

 
 

2. Bunuri sub form� de metale pre�ioase, bijuterii, obiecte de art� �i de cult, colec�ii de art� �i 
numismatic�, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na�ional sau universal, a c�ror valoare 
însumat� dep��e�te 5.000 de euro 

 
N O T � :   
Se vor men�iona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac� ele se afl� sau nu pe teritoriul României 

la momentul declar�rii. 

Descriere sumar� Anul dobândirii Valoarea estimat� 

   

   

   

   

   
 
 
 
III. Bunuri mobile, a c�ror valoare dep��e�te 3.000 de euro fiecare, �i bunuri imobile înstr�inate în 

ultimele 12 luni 
 

Natura bunului 
înstr�inat 

Data 
înstr�in�rii 

Persoana c�tre care s-a 
înstr�inat 

Forma 
înstr�in�rii Valoarea  

     



     

     

     
 
 
 
 
IV. Active financiare 
 

1. Conturi �i depozite bancare, fonduri de investi�ii, forme echivalente de economisire �i investire, 
inclusiv cardurile de credit, dac� valoarea însumat� a tuturor acestora dep��e�te 5.000 de euro 

 
N O T � :   
Se vor declara inclusiv cele aflate în b�nci sau institu�ii financiare din str�in�tate. 

Institu�ia care administreaz� 
 �i 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 
investi�ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal 
anterior). 

 
 
 

2. Plasamente, investi�ii directe �i împrumuturi acordate, dac� valoarea de pia�� însumat� a tuturor 
acestora dep��e�te 5.000 de euro 

N O T � :   
Se vor declara inclusiv investi�iile �i particip�rile în str�in�tate. 

Emitent titlu/societatea în care persoana este 
ac�ionar sau asociat/beneficiar de împrumut Tipul* Nr. de titluri/  

Cota de participare Valoarea total� la zi 

    

    

    

    

    



    

*Categoriile indicate sunt: (1)  hârtii de valoare de�inute (titluri de stat, certificate, obliga�iuni); (2)  ac�iuni sau p�r�i sociale în 
societ��i comerciale; (3)  împrumuturi acordate în nume personal. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Alte active produc�toare de venituri nete, care însumate dep��esc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

N O T � :   
Se vor declara inclusiv cele aflate în str�in�tate. 

 
 

V. Datorii 

Debite, ipoteci, garan�ii emise în beneficiul unui ter�, bunuri achizi�ionate în sistem leasing �i alte 
asemenea bunuri, dac� valoarea însumat� a tuturor acestora dep��e�te 5.000 de euro 

NOT�:  
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str�in�tate. 

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare 

CEC BANK 2007 2017 32 000 RON 

    

    

    

    

 
 
 
 
VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven�ionate fa�� de valoarea de pia�� din 

partea unor persoane, organiza�ii, societ��i comerciale, regii autonome, companii/societ��i na�ionale sau 
institu�ii publice române�ti sau str�ine, inclusiv burse, credite, garan�ii, decont�ri de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c�ror valoare individual� dep��e�te 500 de euro* 

 

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
încasat 

1.1. Titular    

    

1.2. So�/so�ie    



    

1.3. Copii    

    

*Se excepteaz� de la declarare cadourile �i trata�iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I �i al II-lea. 
 
VII. Venituri ale declarantului �i ale membrilor s�i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 

(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare) 
NOT�:  
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str�in�tate. 

Cine a realizat venitul Sursa venitului:  
numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
încasat 

1. Venituri din salarii 
1.1. Titular    

PIRVAN CORNELIU- VIOREL PRIMARIA CALVINI 
 INSPECTOR 10428 

1.2. So�/so�ie    

PIRVAN SOFITA CEC BANK SALARIU 12 000 

1.3. Copii    

    

2. Venituri din activit��i independente 
2.1. Titular    

    

2.2. So�/so�ie    

    

3. Venituri din cedarea folosin�ei bunurilor 
3.1. Titular    

    

3.2. So�/so�ie    

    

4. Venituri din investi�ii 
4.1. Titular    

    

4.2. So�/so�ie    

    

5. Venituri din pensii 
5.1. Titular    

    

5.2. So�/so�ie    

    

6. Venituri din activit��i agricole 
6.1. Titular APIA subven�ii 3600 



Cine a realizat venitul Sursa venitului:  
numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
încasat 

    

6.2. So�/so�ie    

    
7. Venituri din premii �i din jocuri de noroc 
7.1. Titular    

    

7.2. So�/so�ie    

    

7.3. Copii    

    

8. Venituri din alte surse 
8.1. Titular    

PIRVAN CORNELIU-VIOREL Participare la alegeri membru comisie 357 

8.2. So�/so�ie    

PIRVAN SOFITA Proiect Prim�ria Calvini coordonator 5600 

 Campion 24 Broker agent 300 

8.3. Copii    

    

 
 

Prezenta declara�ie constituie act public �i r�spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul 

incomplet al datelor men�ionate. 

 
 

Data complet�rii Semn�tura 
  

31.05.2013 ………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                   4/ 07.06.2013 
 

ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

PRIMARIA COMUNEI CALVINI 
 
 

DECLARA�IE DE AVERE 
 
 

Subsemnata, BUCUR NORICA , având func�ia  
de REFERENT la PRIMARIA COMUNEI CALVINI , 

CNP  , domiciliul COMUNA CALVINI 
 , 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara�ii, declar pe propria r�spundere c� 
împreun� cu familia11) de�in urm�toarele: 

 
I. Bunuri imobile  

1. Terenuri 
N O T � :   
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ��ri. 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii Suprafa�a Cota-

parte 
Modul de 
dobândire Titularul1) 

COMUNA CALVINI 3 1985 0,14 ha. 1/2 CVC Bucur Norica 
Bucur Vasile 

COMUNA CALVINI 5 1992 0,77 ha. 1/2 constituit conform 
Legii 18/ 1991 

Bucur Norica 
Bucur Vasile 

       

       

       

*Categoriile indicate sunt: (1)  agricol; (2)  forestier; (3)  intravilan; (4)  luciu ap�; (5)  alte categorii de terenuri extravilane, dac� 
se afl� în circuitul civil. 
 

2. Cl�diri 
N O T � :   
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ��ri. 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii Suprafa�a Cota-

parte 
Modul de 
dobândire Titularul2) 

CALVINI 2 1985 48 1/2 CONSTRUIRE Bucur Norica 
Bucur Vasile 

       

       

       

       

*Categoriile indicate sunt: (1)  apartament; (2)  cas� de locuit; (3)  cas� de vacan��; (4 )  spa�ii comerciale/de produc�ie. 

                                                 
11) Prin familie se în�elege so�ul/so�ia �i copiii afla�i în între�inerea acestora. 



 
 
 
 
II. Bunuri mobile 
 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma�ini agricole, �alupe, iahturi �i alte mijloace de transport 
care sunt supuse înmatricul�rii, potrivit legii 

 
Natura Marca Nr. de buc��i Anul de fabrica�ie Modul de dobândire 

     

     

     

     

     

     

 
 

2. Bunuri sub form� de metale pre�ioase, bijuterii, obiecte de art� �i de cult, colec�ii de art� �i 
numismatic�, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na�ional sau universal, a c�ror valoare 
însumat� dep��e�te 5.000 de euro 

 
N O T � :   
Se vor men�iona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac� ele se afl� sau nu pe teritoriul României 

la momentul declar�rii. 

Descriere sumar� Anul dobândirii Valoarea estimat� 

   

   

   

   

   
 
 
 
III. Bunuri mobile, a c�ror valoare dep��e�te 3.000 de euro fiecare, �i bunuri imobile înstr�inate în 

ultimele 12 luni 
 

Natura bunului 
înstr�inat 

Data 
înstr�in�rii 

Persoana c�tre care s-a 
înstr�inat 

Forma 
înstr�in�rii Valoarea  

     



     

     

     
 
 
 
 
IV. Active financiare 
 

1. Conturi �i depozite bancare, fonduri de investi�ii, forme echivalente de economisire �i investire, 
inclusiv cardurile de credit, dac� valoarea însumat� a tuturor acestora dep��e�te 5.000 de euro 

 
N O T � :   
Se vor declara inclusiv cele aflate în b�nci sau institu�ii financiare din str�in�tate. 

Institu�ia care administreaz� 
 �i 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 
investi�ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal 
anterior). 

 
 
 

2. Plasamente, investi�ii directe �i împrumuturi acordate, dac� valoarea de pia�� însumat� a tuturor 
acestora dep��e�te 5.000 de euro 

N O T � :   
Se vor declara inclusiv investi�iile �i particip�rile în str�in�tate. 

Emitent titlu/societatea în care persoana este 
ac�ionar sau asociat/beneficiar de împrumut Tipul* Nr. de titluri/  

Cota de participare Valoarea total� la zi 

    

    

    

    

    



    

*Categoriile indicate sunt: (1)  hârtii de valoare de�inute (titluri de stat, certificate, obliga�iuni); (2)  ac�iuni sau p�r�i sociale în 
societ��i comerciale; (3)  împrumuturi acordate în nume personal. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Alte active produc�toare de venituri nete, care însumate dep��esc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

N O T � :   
Se vor declara inclusiv cele aflate în str�in�tate. 

 
 

V. Datorii 

Debite, ipoteci, garan�ii emise în beneficiul unui ter�, bunuri achizi�ionate în sistem leasing �i alte 
asemenea bunuri, dac� valoarea însumat� a tuturor acestora dep��e�te 5.000 de euro 

NOT�:  
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str�in�tate. 

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare 

    

    

    

    

    

 
 
 
 
VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven�ionate fa�� de valoarea de pia�� din 

partea unor persoane, organiza�ii, societ��i comerciale, regii autonome, companii/societ��i na�ionale sau 
institu�ii publice române�ti sau str�ine, inclusiv burse, credite, garan�ii, decont�ri de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c�ror valoare individual� dep��e�te 500 de euro* 

 

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
încasat 

1.1. Titular    

    

1.2. So�/so�ie    



    

1.3. Copii    

    

*Se excepteaz� de la declarare cadourile �i trata�iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I �i al II-lea. 
 
VII. Venituri ale declarantului �i ale membrilor s�i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 

(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare) 
NOT�:  
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str�in�tate. 

Cine a realizat venitul Sursa venitului:  
numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
încasat 

1. Venituri din salarii 
1.1. Titular    

BUCUR NORICA PRIMARIA CALVINI 
 REFERENT 8 676 

1.2. So�/so�ie    

BUCUR VASILE ACTIVITATI 
INDEPENDENTE  500 

1.3. Copii    

    

2. Venituri din activit��i independente 
2.1. Titular    

    

2.2. So�/so�ie    

    

3. Venituri din cedarea folosin�ei bunurilor 
3.1. Titular    

    

3.2. So�/so�ie    

    

4. Venituri din investi�ii 
4.1. Titular    

    

4.2. So�/so�ie    

    

5. Venituri din pensii 
5.1. Titular    

    

5.2. So�/so�ie    

    

6. Venituri din activit��i agricole 



Cine a realizat venitul Sursa venitului:  
numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
încasat 

6.1. Titular    

BUCUR NORICA A.P.I.A. SUBVENTII 2 100 

6.2. So�/so�ie    

    
7. Venituri din premii �i din jocuri de noroc 
7.1. Titular    

    

7.2. So�/so�ie    

    

7.3. Copii    

    

8. Venituri din alte surse 
8.1. Titular    

BUCUR NORICA Participare alegeri Membru comisie 571 

8.2. So�/so�ie    

    

8.3. Copii    

    

 
 

Prezenta declara�ie constituie act public �i r�spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul 

incomplet al datelor men�ionate. 

 
 

Data complet�rii Semn�tura 
  

31 mai 2013 ………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                             7/ 07.06.2013 
 
 
 
 

ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

PRIMARIA COMUNEI CALVINI 
 
 

DECLARA�IE DE AVERE 
 
 

Subsemnata, CHIRIAC ELENA- GRATIELA , având func�ia  
de INSPECTOR la PRIMARIA COMUNEI CALVINI , 

CNP  , domiciliul COMUNA CALVINI 
 , 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara�ii, declar pe propria r�spundere c� 
împreun� cu familia12) de�in urm�toarele: 

 
I. Bunuri imobile  

1. Terenuri 
N O T � :   
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ��ri. 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii Suprafa�a Cota-

parte 
Modul de 
dobândire Titularul1) 

       

       

       

       

       

*Categoriile indicate sunt: (1)  agricol; (2)  forestier; (3)  intravilan; (4)  luciu ap�; (5)  alte categorii de terenuri extravilane, dac� 
se afl� în circuitul civil. 
 

2. Cl�diri 
N O T � :   
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ��ri. 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii Suprafa�a Cota-

parte 
Modul de 
dobândire Titularul2) 

       

       

       

       

                                                 
12) Prin familie se în�elege so�ul/so�ia �i copiii afla�i în între�inerea acestora. 



       

*Categoriile indicate sunt: (1)  apartament; (2)  cas� de locuit; (3)  cas� de vacan��; (4 )  spa�ii comerciale/de produc�ie. 
 
 
 
 
II. Bunuri mobile 
 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma�ini agricole, �alupe, iahturi �i alte mijloace de transport 
care sunt supuse înmatricul�rii, potrivit legii 

 
Natura Marca Nr. de buc��i Anul de fabrica�ie Modul de dobândire 

     

     

     

     

     

     

 
 

2. Bunuri sub form� de metale pre�ioase, bijuterii, obiecte de art� �i de cult, colec�ii de art� �i 
numismatic�, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na�ional sau universal, a c�ror valoare 
însumat� dep��e�te 5.000 de euro 

 
N O T � :   
Se vor men�iona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac� ele se afl� sau nu pe teritoriul României 

la momentul declar�rii. 

Descriere sumar� Anul dobândirii Valoarea estimat� 

   

   

   

   

   
 
 
 
III. Bunuri mobile, a c�ror valoare dep��e�te 3.000 de euro fiecare, �i bunuri imobile înstr�inate în 

ultimele 12 luni 
 

Natura bunului 
înstr�inat 

Data 
înstr�in�rii 

Persoana c�tre care s-a 
înstr�inat 

Forma 
înstr�in�rii Valoarea  



     

     

     

     
 
 
 
 
IV. Active financiare 
 

1. Conturi �i depozite bancare, fonduri de investi�ii, forme echivalente de economisire �i investire, 
inclusiv cardurile de credit, dac� valoarea însumat� a tuturor acestora dep��e�te 5.000 de euro 

 
N O T � :   
Se vor declara inclusiv cele aflate în b�nci sau institu�ii financiare din str�in�tate. 

Institu�ia care administreaz� 
 �i 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 
investi�ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal 
anterior). 

 
 
 

2. Plasamente, investi�ii directe �i împrumuturi acordate, dac� valoarea de pia�� însumat� a tuturor 
acestora dep��e�te 5.000 de euro 

N O T � :   
Se vor declara inclusiv investi�iile �i particip�rile în str�in�tate. 

Emitent titlu/societatea în care persoana este 
ac�ionar sau asociat/beneficiar de împrumut Tipul* Nr. de titluri/  

Cota de participare Valoarea total� la zi 

    

    

    

    



    

    

*Categoriile indicate sunt: (1)  hârtii de valoare de�inute (titluri de stat, certificate, obliga�iuni); (2)  ac�iuni sau p�r�i sociale în 
societ��i comerciale; (3)  împrumuturi acordate în nume personal. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Alte active produc�toare de venituri nete, care însumate dep��esc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

N O T � :   
Se vor declara inclusiv cele aflate în str�in�tate. 

 
 

V. Datorii 

Debite, ipoteci, garan�ii emise în beneficiul unui ter�, bunuri achizi�ionate în sistem leasing �i alte 
asemenea bunuri, dac� valoarea însumat� a tuturor acestora dep��e�te 5.000 de euro 

NOT�:  
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str�in�tate. 

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare 

    

    

    

    

    

 
 
 
 
VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven�ionate fa�� de valoarea de pia�� din 

partea unor persoane, organiza�ii, societ��i comerciale, regii autonome, companii/societ��i na�ionale sau 
institu�ii publice române�ti sau str�ine, inclusiv burse, credite, garan�ii, decont�ri de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c�ror valoare individual� dep��e�te 500 de euro* 

 

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
încasat 

1.1. Titular    

    



1.2. So�/so�ie    

    

1.3. Copii    

    

*Se excepteaz� de la declarare cadourile �i trata�iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I �i al II-lea. 
 
VII. Venituri ale declarantului �i ale membrilor s�i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 

(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare) 
NOT�:  
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str�in�tate. 

Cine a realizat venitul Sursa venitului:  
numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
încasat 

1. Venituri din salarii 
1.1. Titular    

CHIRIAC ELENA- GRATIELA A.J.P.I.S. BUZAU 
 INDEMNIZATIE 7200 

1.2. So�/so�ie    

    

1.3. Copii    

    

2. Venituri din activit��i independente 
2.1. Titular    

    

2.2. So�/so�ie    

    

3. Venituri din cedarea folosin�ei bunurilor 
3.1. Titular    

    

3.2. So�/so�ie    

    

4. Venituri din investi�ii 
4.1. Titular    

    

4.2. So�/so�ie    

    

5. Venituri din pensii 
5.1. Titular    

    

5.2. So�/so�ie    

    

6. Venituri din activit��i agricole 



Cine a realizat venitul Sursa venitului:  
numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
încasat 

6.1. Titular    

    

6.2. So�/so�ie    

    
7. Venituri din premii �i din jocuri de noroc 
7.1. Titular    

    

7.2. So�/so�ie    

    

7.3. Copii    

    

8. Venituri din alte surse 
8.1. Titular    

    

8.2. So�/so�ie    

    

8.3. Copii    

VASILE ANDREEA- ALESIA A.J.P.I.S ALOCATIE 2000 

 
 

Prezenta declara�ie constituie act public �i r�spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul 

incomplet al datelor men�ionate. 

 
 

Data complet�rii Semn�tura 
  

31 mai 2013 ………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


