
 

 

DECLARATIE DE AVERE ��� �� 

 
         Subsemnata KELEMEN ANTONIA�IZABELLA� având functia de CONSILIER I� la DJPPCN� declar pe propria 

raspundere cu împreuna cu familia(  detin urmatoarele active si datorii) 

I� BUNURI IMOBILE 

�� Terenuri 
 

Adresa Categoria� 
Anul 

dobândirii 
Suprafata 

Cota 

parte 

Modul de 

dobândire 
Titularul( 

SAT MAGHERUS COM 

OZUN 
-./ 0112 0311m0 1/2 CUMPARARE 

KELEMEN TIBOR SI 

KELEMEN 

ANTONIA�

IZABELLA  

SAT MAGHERUS COM 

OZUN 
-./ 0112 0.11m0 1/2 CUMPARARE 

KELEMEN TIBOR SI 

KELEMEN 

ANTONIA�

IZABELLA  

SAT MAGHERUS COM 

OZUN 
-./ 0114 3111m0 1/2 CUMPARARE 

KELEMEN TIBOR SI 

KELEMEN 

ANTONIA�

IZABELLA  

SAT MAGHERUS COM 

OZUN 
-5/ 01(. 5(611m0 1/2 CUMPARARE 

KELEMEN TIBOR SI 

KELEMEN 

ANTONIA�

IZABELLA 

7 Categoriile indicate sunt) -(/ agricol9 -0/ forestier9 -./ intravilan9 -3/ luciu apa9 -5/ alte categorii de terenuri extravilane� daca se afla în 

circuitul civil 

 

2. Clădiri 
Nota) se vor declara inclusiv cele aflate în alte tari 
 

Adresa Categoria� 
Anul 

dobândirii 
Suprafata 

Cota 

parte 

 

Modul de 

dobândire 

Titularul( 

SF<GHEORGHE -(/ (44( 2.m0 
(=0 

cumparare 
KELEMEN TIBOR SI 

KELEMEN ANTONIA�

IZABELLA  

SF<GHEORGHE -(/ (44> 34m0 
(=0 

cumparare 
KELEMEN TIBOR SI 

KELEMEN ANTONIA�

IZABELLA  

SF<GHEORGHE -0/ 0110 0(5m0 
(=0 

cumparare 
KELEMEN TIBOR SI 

KELEMEN ANTONIA�

IZABELLA  
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Sat Magherus  

Comuna Ozun 
-./ 0114 62m0 

(=0 

cumparare 

KELEMEN TIBOR SI 

KELEMEN ANTONIA�

IZABELLA 

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale / de producţie 

 
II� BUNURI MOBILE 

(< Autovehicule = autoturisme�  tractoare� masini agricole� salupe� iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse 

înmatricularii� potrivit legii 
 

Natura Marca Nr� bucati Anul de fabrica tie Modul de dobândire  

AUTOTURISM AUDI A 2          (          011(            achizitie 

              AUTOTURISM 
VW GOLF 

 
         (          011(            achizitie 

              MOTOSCUTER 

AUTOTURISM 

  

 PIAGGIO 

  SUZUKI VITARA 

  

         ( 

         ( 
       (44> 

       (442 
       achizitie  

            achizitie 

            
 

(� Bunuri sub forma de metale pretioase� bijuterii�  obiecte de arta si de cult� colectii de arta si nu mismatice� obiecte care 

fac parte din patrimoniul cultural national sau uni versal sau altele asemenea� a caror valoare însumat a depaseste .�/// 

Euro 

Nota) se vor mentona toate bunurile aflate în proprietate� indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul României la momentul declararii 
 

Descriere sumara Anul dobândirii  Valoare estimata 

Nu este cazul   

 
III� BUNURI MOBILE� A CĂROR VALOARE DEPASESTE �/// EUR FIECARE� SI BUNURI IMOBILE ÎNSTRAINATE ÎN 

ULTIMELE �( LUNI 

 

Natura bunului înstrainat Data înstrainarii 
Persoana c atre care s4a 

înstrainat 
Forma înstrainarii Valoarea 

                     Nu este cazul     

 
IV� ACTIVE FINANCIARE 

�� Conturi si depozite bancare� fonduri de investit ii� forme echivalente de economisire si investire� daca valoarea 

însumata a tuturor acestora depaseste .�/// Euro 

Nota) se vor declara inclusiv cele aflate în banci sau instituaii financiare din strainatate 
 

Institu aia care administreaz a si adresa acesteia Tipul� Valuta Deschis în anul  Sold 7 valoare la zi 

Nu este cazul     

7 Categoriile indicate sunt) -(/ Cont curent sau echivalente -inclusiv card/9 -0/ Depozit bancar sau echivalente9 -./ Fonduri de investitii sau 

echivalente� inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare 
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(� Plasamen te� in vestitii directe si împrumuturi acordate� daca valoarea de piata în sumata a tuturor acestora depaseste 

.�/// Euro 

Nota) se vor declara inclusiv investitiile si participarile în strainatate 
 

Emiten t titlu 7 societatea în  care persoan a este acţion ar sau 

asociat 7 ben eficiar de împrumut 
Tipul� 

Numar de titluri 7 

cota de participare 
Valoare totala la zi 

Nu este cazul    
7 Categoriile indicate sunt) -(/ Hârtii de valoare detinute -titluri de stat� certificate� obligatiuni/9 -0/ Actiuni sau parti sociale în societati 

comerciale9 -./ Împrumuturi acordate în nume personal 

8� Alte active producatoare de ven ituri n ete� care în sumate depasesc echivalen tul a .�/// Euro pe an 9Nota) se vor declara 

inclusiv cele aflate în strainatate  

       Nu este  cazul 

V� DATORII 

Debite �in clusiv taxe n eachitate� ipoteci� garan aii emise în  ben eficiul un ui tert� bun uri achizition ate în  sistem leasin g si 

alte asemen ea bun uri� daca valoarea în sumata a tuturor acestora depaseste .�/// Euro 

Nota) se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în strainatate 
 

Creditor Con tractat în  an ul Scaden t la Valoare 

                       Ban ca RAIFFEISEN SUCURSALA SF 

GHEORGHE 
(//= (/�> ?// euro 

BCR SUXURSALA SF� GHEORGHE  (/�= (/(A �/�/// euro 
 
 
VI� Cadouri� servicii sau avan taje primite gratuit sau subven tion ate fata de valoarea de piata� din  partea un or persoan e� 

organ izatii� societati comerciale� regii auton ome� compan ii7societati n ation ale sau in stitutii publice român esti sau strain e� 

in clusiv burse� credite� garan tii� decon tari de cheltuieli sau alte asemen ea� a caror valoare in dividuala depaseste 8// 

Euro�  

 
 
 

CINE A REALIZAT VENITUL 
SURSA VENITULUI9 NUME� 

ADRESĂ 

SERVICIUL PRESTAT 7 

OBIECTUL GENERATOR DE 

VENIT 

VENIT ANUAL ÎNCASAT 

���� Titular Nu este cazul 
   

7 Se excepteaza de la declarare cadourile si tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I si II< 

 
VII� Ven ituri ale declaran tului si ale membrilor sti de familie� realizate în  ultimul an  fiscal în cheiat �potrivit art� A� din  Legea n r� 

.>�7(//8 C Codul fiscal� cu modificarile si completarile ulterioare 

 

Nota) se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate 
 

CINE A REALIZAT VENITUL 
SURSA VENITULUI9 NUME�  

ADRESĂ 

SERVICIUL PRESTAT 7 

OBIECTUL GENERATOR DE 

VENIT 

VENIT ANUAL ÎNCASAT 

(< Venituri din salarii 



 4

���� Titular    

D��� Kelemen  An ton ia 

Izabella 

Directia pentru Cutura� Culte si 

Patrimonial Cultural National a 

Judeutlui Covasna<  

 

Activitate salariala din cumul de 

functii 

                 002.0 RON 

 ����� Kelemen  An ton ia 

Izabella 

UBB Cluj� FSEGA�Extensiunea Sf< 

Ghe 

Cluj Napoca� Sf< Ghe 

Activitate salariala functie de 

baza 

                 .50>5 RON 

��(� Sot7sotie 

AJOFM Covasna Drepturi salariale                   5016( RON 

 

D��( Kelemen  Tibor                      

��8� Copii    

0< Venituri din activitati independente 

���� Titular    

��� Kelemen  An ton ia 

IzabellaD� 

Traduceri PFA Traduceri                      321 

��(� Sot7sotie Nu este cazul   

.< Venituri din cedarea folosintei bunurilor 

���� Titular Nu este cazul   

��(� Sot7sotie� etc�    

3< Venituri din investitii 

���� Titular Nu este cazul   

��(� Sot7sotie    

D�    

5< Venituri din pensii 

���� Titular Nu este cazul   

D�    

��(� Sot7sotie    

D�    

2< Venituri din activitati agricole 

���� Titular Nu este cazul   

��(� Sot7sotie    

>< Venituri din premii si jocuri de noroc 

���� Titular Nu este cazul   

��(� Sot7sotie    

��8� Copii    

 
 
 

8. Venituri din alte surse 
1.1. Titular    
….    
1.2. Soţ/soţie    
….    
1.3. Copii    
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….    
 

                     (Prin familie se înţelege soţul=soţia ţi copii aflaţi în întreţinerea acestora< 

                   0La “titular” se menţioneazţ� în cazul bunurilor proprii� numele proprietarului -titularul� soţul=soţia� copilul/� iar în cazul 

                    bunurilor în coproprietate� cota�parte ţi numele coproprietarilor< 

                    Prezenta declaraţie constituie act public ţi rţspund� potrivit legii penale� pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al  

                    datelor menţionate 

 
                Data completarii)                                                                     

Semnatura) 

          .(<15<01(>                                                                                                    

 

 

 

                                                 
& Conform Anexei nr. 1 la Ordonanţa de Urgenţă nr. 14 din 3 martie 2005 a Guvernului României privind modificarea 
formularelor pentru declaraţia de avere şi pentru declaraţia de interese, publicate în Monitorul Oficial al României partea I 
nr.200 din 9 martie 2005. 
 


