DECLARAIE

Subsemnatul

DE AVERE

CISMASIU T OCTAV MIHAI
. . .
****'

având funeia

Director

de
LICEUL TEHNOLOGIC

AGRICOL ALEXANDRU

BORZA

Hunedoara, Ceoagiu

la
******

CNP

domiciliul
Calea ROMANILOR,

****

nr.

*****************************'****

Geoagiu,

judetul Hunedoara

******°**************'* * * *******..**.*..
e t . - , apt.
80, bl. - , s c . ,

.i

.

.i

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarai,
cu familia) dein urmtoarele:

..

declar pe proprie rspundere

c împreun

****"**********

*1) Prin familie se înelege

sotul/soia

_i copii aflai

în întreinerea

acestora.

I. Bunuri imobile
1. Terenuri

NOTA:
Se

vor

declara inclusiv cele aflate în alte tri.

Adresa sau zona

tegoria

ldobándira Suprafafa Cota-parteModul de dobândire

Titularul
CISMASIU TEODORA

Hunedoara,
Agricol1
Geoagiu,

2014

3 Ha

1/3

GEOAGIU

Mostenire

1/3
CISMA^IU IOANA

OCTAVIA 1/3

Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap; (5) alte categorii deterenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil.
1) La "Titular" se menioneaz,
în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soul/sotia,
bunurilor în coproprietate, cota-parte i numele coproprietarilor.

copilul), iar în cazul

2. Cl diri

NOT:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte tri.
Adresa sau zona

Categoria

dobândiriiupralataCota-parte

Modul de dobândire

Titularul)
| CISMAIU

Hunedoara,

Geoagiu,

Casa de

2014 150 m2

1/3

Mostenire

TEODORA

1/3
CISMA^IU IOANA

locuit

ROMANILOR 80

OCTAVIA 1/3
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Categoriile indicate sunt: (1) apartament;(2) cas de locuit; (3) cas de vacaná: (4) spaii comercialelde producte
)La "Titular" se menioneaz,

in cazul bunurilor propri, numele proprietarului (titularul, soful/soia,

copilu), iar in cazul

bunurilor în coproprietate, cota-parte _i numele coproprietarilor.
II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisnme, tractoare, ma_ini agricole, alupe,

iahturi i alte mijloace de transport care sunt

supuse înmatriculärii, potrivit legii
Nr. de bucfi

Marca

Natura

Anul de fabricatie

Modul de dobândire
Contract de vanzare

FORD

Autoturism

FocUS

1

C-MAX

2004
cumparare

Contract de vanzare

HONDA HORNET CB

2001

1

MOTOCICLET

600 F

cumparare
Contract de vanzare

Masina agricola

1995

1

XING TAI

cumparare

2. Bunuri sub form de metale preioase, bijuterii, obiecte de art _i de cult, colectii de art i
care fac parte din patrimoniul cultural naional sau universal, a c ror valoare însumat dep_ete

numismatic , obiecte
5.000 de euro

NOT:
Se vor menfiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac

ele se aflá sau nu pe teritoriul României la

momentul declarrii.

Anul dobandirii

Descriere sumara

III. Bunuri mobile, a c ror

valoare dep_e_te

Valoarea estimata

3.000 de euro fiecare, i bunuri imobile înstr inate

în ultinmele 12

luni

Natura bunului îmstrinat|

Data
îmstrinrii

Persoana catre care
S-aînstrinat

Forma instrinri

Valoarea

IV. Active financiare

1. Conturi _i depozite bancare, fonduri de investiii, forme echivalente de economisire _i investire, inclusiv
cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora depä_e_te 5.000 de euro

NOT:
Se

vor

declara inclusiv cele aflate în bnci

sau

instituii

financiare din strintate.
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stitufia care administreaz i|

Tipul

adresa acesteia

Deschis

Valuta

in anul

Sold/valoare la zi

Categorile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card): (2) depozit bancar sau echivalente: (3) fonduri de
investiii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente amului
fiscal anterior).

2. Plasamente, investiii

directe i împrumuturi acordate, dac

valoarea de pia

însumat

a tuturor acestora

depa_e_te 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv investiiile
Emitent titlu/societatea în

care

_i participrile

persoana

este

îin strintate.

Tipul

actionar sau asociat/beneficiar de împrumut

Numarde

titluriValoarea total

cota de participare

"Categoriile indicate sunt: (1) hártii de valoare deinute (titluri de stat, certificate, obligafiuni); (2) acfiuni sau pri
in societi
comerciale: (3) imprumuturi acordate in nume personal. 4
3. Alte active produc toare

de venituri nete, care însumate dep_ese

la zi

sociale

echivalentula 5.000 de euro pe an:

Valoare

Descriere

Valuta

NOTÃ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanii
bunuri, dac

valoarea însumat

emise în beneficiul unui tert, bunuri achiziionate
5.000 de euro
a tuturor acestora dep_e_te

în sistem leasing _i alte asemenea

NOT:
Se

vor

declara inclusiv
Creditor

pasivele financiare

acumulate în strintate.
Contractat în anul

Scadent în anul

Valoarea

VI. Cadouri, servici sau avantaje primite gratuit sau subvenionate fatä de valoareade piat, din partea unor
persoane, organizatii, societi

comerciale, regii autonome, companii/societi
naionale
sau instituii
publice
ale
decât
cele
altele
de
angajatorului, a
cheltuieli,
romane_ti sau strine, inclusiv burse, eredite, garantii, decont ri
cáror vaioare individual depäse_te 500 de euro*
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Cine a realizat venitul

Sursa venitului

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual

incasat

1.1 Titular

1.2. Sot/sotie

1.2. Copii

Se excepteaz

de la declarare cadourile yi trataiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I i al I1-lea.

VII. Venituri ale declarantului _i ale membrilor säi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit
art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare)

NOT:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strintate.

Cine a realizat venitul

Sursa venitului,

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

1. Venituri din salarii
|1.1. Titular
LICEUL TEHNOLOGIC
CISMA^IU OCTAV MIHAI

AGRICOL ALEXANDRU

|DIRECTOR

68.898 RON

CRESTERE COPIL

22.164 RON

BORZA, INDEPENDENE I 47
1.2.Sot/sotie

CISMASIU

MONICA FLORINA

ANPIS,

DEVA

1.3.Copi
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2. Venituri din activiti

independente

2.1. Titular

2.2. Soysoie

3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor
|3.1. Titular

3.2. Sot/soie

4. Venituri din investiii

4.1. Titular

|4.2. Sot/sofie

5. Venituri din pensii

5.1. Titular

5.2. Soysotie
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Venituri din activitäi agricole
6.1. Titular

6.2. So/sotie

7.

Venituri din premii i

din jocuride noroc

7.1. Titular

7.2. Sot/sotie

7.3. Copii

8.

Venituri din alte surse

8.1. Titular

8.2. Sot/sotie

8.3. Copii
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Prezenta declaraie constituie
incomplet al datelor menionate.
Data complet rii

act

public _i rspund

potrivit legii penale pentru inexactitatea

Semntura

14/06/2021
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sau

caracter

