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DECLARAŢIE DE AVERE 

 

Subsemnata EPAN FICA-GETA, CNP…………,având funcţia de DIRECTOR ADJUNCT  la ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ “ANDREI MUREŞANU”CEHU SILVANIEI,  domiciliul : loc. NADIŞ (ORAŞ CEHU 

SILVANIEI) ,jud. SĂLAJ, cunoscând prevederileart. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pepropria 

răspundere că împreună cu familia*1)deţin următoarele: 

------------ 

*1)Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

 

I. Bunuri imobile 

 

1. Terenuri 

NOTĂ: 

 Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

 

Adresa sau 

zona 

Categoria* Anuldobândirii Suprafaţa Cota-parte Modul de 

dobândire 

Titularul*2) 

- - 

 
- - - - - 

       

       

       

 

 * Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) altecategorii de 

terenuriextravilane, dacă se aflăîncircuitul civil. 

 *2) La "Titular" se menţionează, încazulbunurilorproprii, numeleproprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 

iarîncazulbunurilorîncoproprietate, cota-parte şinumelecoproprietarilor. 

 

2. Clădiri 

 

 NOTĂ: 

 Se vor declara inclusive cele aflate în alte ţări. 

 

Adresasau zona Categoria* Anuldobândirii Suprafaţa Cota-

parte 

Modul de 

dobândire 

Titularul*2) 

- - - - -  - 

       

       

* Categoriileindicatesunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţiicomerciale/de producţie. 

*2) La "Titular" se menţionează, încazulbunurilorproprii, numeleproprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 

iarîncazulbunurilorîncoproprietate, cota-parte şinumelecoproprietarilor. 

 

II. Bunuri mobile 

 

1. Autovehicule / autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturişialtemijloace de transport care 

suntsupuseînmatriculării, potrivitlegii 

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

autoturism Opel  Astra 1 1996 cumpărare 

autoturism Opel  Vectra 1 1994 cumpărare 
     

 

2. Bunurisubformă de metalepreţioase, bijuterii, obiecte de artăşi de cult, colecţiide artăşinumismatică, obiecte 

care fac parte dinpatrimoniul cultural naţionalsauuniversal, a cărorvaloareînsumatădepăşeşte 5.000 de euro 

 

 

NOTĂ: 

 Se vormenţionatoatebunurileaflateînproprietate, indiferentdacăele se aflăsau nu peteritoriulRomâniei la 

momentuldeclarării. 
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Descrieresumară Anuldobândirii Valoareaestimată 

   

   

   

 

III. Bunuri mobile, a cărorvaloaredepăşeşte 3.000 de euro fiecare, şibunuriimobileînstrăinateînultimele 

12 luni 

 

Naturabunuluiînstrăinat Data înstrăinării Persoanacătre care s-

a înstrăinat 

Forma  înstrăinării Valoarea 

     

     

     

 

IV. Active financiare 

 

1. Conturişidepozitebancare, fonduride investiţii, forme echivalente de economisireşiinvestire, inclusivcardurile 

de credit, dacăvaloareaînsumată a tuturoracestoradepăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 

Se vordeclarainclusivceleaflateînbăncisauinstituţiifinanciare din străinătate. 

Instituţia care 

administreazăşiadresaacesteia 

Tipul* Valuta Deschisînanul Sold/valoare la zi 

     

     

     

 

    * Categoriileindicatesunt: (1) cont curent sauechivalente (inclusivcard); (2) depozitbancarsauechivalente; (3) fonduri 

de investiţiisauechivalente, inclusivfonduriprivate de pensiisaualtesistemecuacumulare (se vor declaraceleaferenteanului 

fiscal anterior). 

 

2. Plasamente, investiţii directe şiîmprumuturiacordate, dacăvaloarea de piaţăînsumată a 

tuturoracestoradepăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 

Se vor declarainclusivinvestiţiileşiparticipărileînstrăinătate. 

 

Emitenttitlu/societateaîn care| persoana este 

acţionarsauasociat/beneficiar de împrumut 

Tipul* Nr. de titluri / Cota de  

participare 

Valoareatotală la zi 

    

    

    

* Categoriileindicatesunt: (1) hârtii de valoaredeţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiunisaupărţi 

sociale însocietăţicomerciale; (3) împrumuturiacordateînnumepersonal. 

3. Alte active producătoare de veniturinete, care însumatedepăşescechivalentul a 5.000 de euro pe an: 

 .......................................................................... 

 .......................................................................... 

NOTĂ: 

 Se vordeclarainclusivceleaflateînstrăinătate. 

 

 V. Datorii 

 

 Debite, ipoteci, garanţiiemiseînbeneficiulunuiterţ, bunuriachiziţionateînsistem leasing şialteasemeneabunuri, 

dacăvaloareaînsumată a tuturoracestoradepăşeşte 5.000 de euro 

  

 

 

NOTĂ: 

 Se vordeclarainclusivpasivelefinanciareacumulateînstrăinătate. 

Creditor Contractatînanul Scadent la Valoare 
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 VI. Cadouri, serviciisauavantajeprimitegratuitsausubvenţionatefaţă de valoarea de piaţă din 

parteaunorpersoane, organizaţii, societăţicomerciale, regiiautonome, 

companii/societăţinaţionalesauinstituţiipubliceromâneştisaustrăine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de 

cheltuieli, alteledecâtcele ale angajatorului, a cărorvaloareindividualădepăşeşte 500 de euro* 

------------ 

    * Se exceptează de la declararecadourileşitrataţiileuzualeprimitedinpartearudelor de gradul I şi al II-lea. 

Cine a realizatvenitul Sursavenitului : numele, 

adresa 

Serviciulprestat / 

Obiectulgenerator de venit 

Venitulanualîncasat 

1.1. Titular        

….    

1.2. Soţ/soţie    

….    

1.3. Copii    

….    

 

 VII. Veniturialedeclarantuluişialemembrilorsăi de familie, realizateînultimul an fiscal încheiat 

(potrivitart. 41dinLegea nr. 571/2003 privindCodul fiscal, cumodificărileşicompletărileulterioare) 

 

 NOTĂ: 

 Se vordeclarainclusivveniturileprovenite din străinătate. 

 

Cine a realizatvenitul Sursavenitului : numele, adresa Serviciulprestat / 

Obiectulgenerator 

de venit 

Venitulanualîncasat 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular    

EPAN FICA-GETA 
Şc.Gimn. „Andrei Mureşanu” 

CehuSilvaniei 
Învăţământ 33.156  

1.2. Sot / sotie    

EPAN AUREL ,,Dozer” SRL , Baia Mare Mecanic utilaje 15.000  
1.3. Copii    
EPAN SABINA LAURA 

EPAN DALIA GEORGIANA 

Alocaţie  

Alocaţie 

Elevă  

Elevă  
1.008  

1.008  
2. Venituri din activitatiindependente 

2.1. Titular    

    

2.2. Sot / sotie    

…    

3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor 

3.1. Titular    

…    

3.2. Sot / sotie    

…    

4. Bunuri din investitii 

4.1. Titular    

…    

4.2. Sot / sotie    

…    

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular    

…    

5.2. Sot / sotie    

    

6. Venituri din activitatiagricole 

6.1. Titular    
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…    

6.2. Sot / sotie    

…    

7. Venituridinpremiişijocuri de noroc 

7.1. Titular    

     

7.2. Sot / sotie    

…    

7.3. Copii    

…    

8. Venituri din altesurse 

8.1. Titular    

    

8.2. Sot / sotie    

…    

8.3. Copii    

…    

 

 

 Prezentadeclaraţieconstituieact public şirăspundpotrivitlegiipenalepentruinexactitateasaucaracterul 

incomplet al datelormenţionate. 

 

 Data completării                                                                          Semnătura, 

                  06.06.2016 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

 

 Subsemnatul, EPAN FICA - GETA, CNP…………..,având funcţia de DIRECTOR ADJUNCT  la ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ “ANDREI MUREŞANU”CEHU SILVANIEI,  domiciliul : sat NADIŞ ,jud. SĂLAJ,  

cunoscândprevederileart. 292dinCodulpenalprivindfalsulîndeclaraţii, declarpepropriarăspundere: 

 

1. Asociatsauacţionar la societăţicomerciale, companii/societăţinaţionale, instituţii de credit, grupuri de intereseconomic, 

precumşi membru înasociaţii, fundaţiisaualteorganizaţiineguvernamentale:          

Unitatea 

- denumireaşiadresa - 

Calitateadeţinu

tă 

Nr. de părţi sociale 

saude acţiuni 

Valoareatotală a  

părţilorsocialeşi/sau a 

acţiunilor 

1.1. …    

    

    

2. Calitatea de membru înorganele de conducere, administrareşi control ale societăţilorcomerciale, ale regiilor autonome, ale 

companiilor/societăţilornaţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de intereseconomic, ale 

asociaţiilorsaufundaţiilororialealtororganizaţiineguvernamentale:  

Unitatea 

- denumireaşiadresa - 

Calitateadetinuta Valoareabenefici

ilor 

2.1. …   

   

   

3. Calitatea de membru încadrulasociaţiilorprofesionaleşi / sausindicale: 

3.1. 

Membră de sindicat- Învăţământ CehuSilvaniei 

 

4. Calitatea de membru înorganele de conducere, administrareşi control, retribuitesauneretribuite, 

deţinuteîncadrulpartidelorpolitice, funcţiadeţinutăşidenumireapartiduluipolitic:                                     

4.1 

 

 

5. Contracte, inclusivcele de asistenţăjuridică, consultanţăşi civile, obţinutesauaflateînderulareîntimpulexercităriifuncţiilor, 

mandatelorsaudemnităţilorpublicefinanţate de la bugetul de stat, local şidinfonduri externe 

oriîncheiatecusocietăţicomercialecu capital de stat sauundestatul este acţionarmajoritar/minoritar:                                

5.1. Beneficiarul de contract: 

numele, prenumele/denumireaşiadresa 

Institutiacontra

ctanta 

denumireaşiad

resa 

Proceduraprin 

care a 

fostincredintatco

ntractul 

Tipulcontract

ului 

A B C 

Titular ….       

Sot / sotie …       

Rude de gradul I1) ale titularului …       

Societăţicomerciale/Persoanăfizicăautorizată / 

familiale/ individuale, asociate, 

societăţiprofesionalesausocietăţi civile 

profesionalecurăspunderelimitată care 

desfăşoarăprofesia de avocat 

/Organizaţiineguvernamentale /Fundaţii/ 

Asociaţii*2) 

      

*1)Prin rude de gradul I se înţelegepărinţipelinieascendentăşicopiipeliniedescendentă. 

*2) Se vor declaranumele, denumireaşiadresabeneficiarului de contractunde, princalitateadeţinută, titularul, 

soţul/soţiaşirudele de gradul I obţin contracte, aşa cum suntdefinite la pct. 5. 

Semnificaţiacoloanelordintabelul de mai sus este următoarea: 

 A - Data încheieriicontractului ;    B - Duratacontractului ;    C - Valoareatotală a contractului 

 

Prezentadeclaraţieconstituieact public şirăspundpotrivitlegiipenalepentruinexactitateasaucaracterul 

incomplet al datelormenţionate. 

 

 Data completării                                                                 Semnătura 

                    06.06.2016 


